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1.Inledning 
 
En fråga som jag ställer till mig själv som lärare, om inte dagligen, så varje vecka är frågan: 
”Vad kännetecknar en god pedagog?”  Enligt min tanke är det viktigt att ständigt ställa 
denna fråga som pedagog. ”Människans nyfikenhet och hennes drift att veta mera är hennes 
adelsmärke.”1 
 
För närvarande är min arbetsuppgift att vara lärare på en gymnasieskola i Vadstena. Under 
många år har arbetet bestått i att vara pedagog inom kyrkan, vilket har inkluderat 
undervisning i pedagogik samt teologi i Asien under cirka åtta års tid. Arbetsuppgifterna i 
Sverige har även innefattat årliga resor ut till Pakistan eller Bangladesh för att undervisa 
lärare, präster och pastorer i pedagogik och teologi. 
 
Frågan om vad som kännetecknar en god pedagog kan ställas rent historiskt. Vi har många 
fler tekniska hjälpmedel än vad till exempel Sokrates hade på fyrahundratalet före Kristus i 
det antika Grekland. Likväl använder vi än idag väldigt ofta de så kallade Sokratiska frågorna. 
Det är en undervisningspedagogik där vi anser att personen själv äger svaret till sin fråga. 
Pedagogens uppgift blir att hjälpa eleven att finna svaret. På samma sätt som barnmorskan ska 
hjälpa barnet att komma ut i världen, på samma sätt ska pedagogen hjälpa eleven att ”föda 
fram sin kunskap”. Detta är ju även en pedagogik som ofta används vid terapeutiska samtal. 
 
Har vi kommit fram till några nya revolutionerande pedagogiska slutsatser under de senaste 
decennierna eller seklerna, eller är det samma grundtankar uttryckt med andra ord eller 
meningar? Finns det någon större skillnad på den pedagogik som Buddha använde på 
femhundratalet före Kristus i Indien, eller den pedagogik som Jesus använde under det första 
århundradet i Israel och den pedagogik som vi använder oss av idag? Är det kanske så som 
den judiske filosofen skriver i Predikaren 1:9 ”Det finns inget nytt under solen.”2? 
 
Handlar pedagogik om att vi kommer fram till nya så kallade sanningar? Eller kan det kanske 
vara så att pedagogik handlar om att pedagogen själv personligen måste tillgodogöra sig vissa 
pedagogiska färdigheter?  Självreflektionen är mycket viktig i detta sammanhang. 
Självreflektionen medför att läraren kan undervisa om sin egen undervisning3. Vilka 
färdigheter skulle detta i så fall vara? Vad är det allra viktigaste för en pedagog? 
 
Har det någon betydelse var pedagogen befinner sig i världen? Finns det en god pedagogik i 
väst och en i öst? Finns det en god pedagogik i den sekulariserade delen av världen samt en 
god pedagogik i den del av världen som är mycket mer präglad av religionen? Finns det olika 
sorters god pedagogik för hinduer, muslimer, buddhister och kristna? Hur mycket påverkar 
religionen? Eller är det så att vi först och främst är människor, och därefter kommer olika 
religiösa övertygelser? Den danske prästen Grundtvig sa: ”Först människa, sedan kristen”.  
 
Utifrån dessa olika tankar kommer arbetet att utgöra en undersökning om vad som 
kännetecknar en god pedagog. Arbetet inkluderar även en undersökning om det förekommer 
någon skillnad på synen av vad som utgör en god pedagog i Sverige respektive Bangladesh. 
Det ska bli mycket spännande att se svaret på den sistnämnda frågeställningen, eftersom 

                                                 
1 Hartman, sid. 127 
2 Bibeln, sid. 898 
3 Rönnerman, sid.107 
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litteraturen som har lästs inom denna uppsats inte har berört denna fråga på något sätt. Även 
om det enligt ovan förda resonemang finns en föreställning om svaret, redan då frågan ställs!4 
 
Det är naturligtvis oerhört svårt att säga varför vi tänker som vi tänker. Vi har fått influenser 
från en mängd olika sammanhang. Det är likväl intressant att se om pedagoger har samma 
eller olika utgångspunkter i olika delar av världen. Själva ordet pedagog kommer från den 
slav som ledde barnet till skolan i det antika Grekland.5 Frågan är om vi leder barnet eller 
ungdomen fram till kunskap på olika sätt i västvärlden och i Asien. 
 
Arbetet innehåller ett litteraturavsnitt. Det finns en oerhört stor mängd av litteratur inom 
pedagogik, och författaren anser att det är omöjligt att kunna omfatta all i en C-uppsats. 
Litteraturen är dock vald med en så stor bredd som möjligt, men den utgår utifrån ett 
västerländskt perspektiv. 
 
Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med ett antal svenska och bengaliska pedagoger.    
Den kvalitativa metoden har använts eftersom denna forskning handlar mer om djup än om 
bredd. 6 
 
Vi har alla haft lärare som har varit brillianta kunskapsmässigt men inte har haft förmågan att 
kunna undervisa. En effektiv lärare kan sitt ämne, men har även en förmåga att kunna 
kommunicera sin kunskap till eleverna.7 Vad är orsaken till att en del pedagoger lyckas 
mycket bättre än andra? Vad kännetecknar en god pedagog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Starrin & Svensson. Sid. 82 
5 Sjöberg, sid.76 
6 Bryman, sid.260 
7 Slavin, sid.2 



6 

2.Litteraturgenomgång. 
 

Litteraturen har valts med utgångspunkten att den ska förmedla en så stor bredd som möjligt.  
Den innehåller allt ifrån Hjalmar Sundéns bok ”Till en lärare” som gavs ut 1960 till Jan 
Sjöbergs doktorsavhandling ”Systematisk pedagogik” som gavs ut i Åbo 2002. 
Litteraturgenomgången innehåller åtta stycken underrubriker.  
  
 
 
2.1 Människosyn och elevrelation 
 
I boken Didactica Magna betonade Johan Amos Comenius (1592- 1670)8 betydelsen av att 
pedagogen förstår barnets natur, intellektuella nivå och behov.9 Det räcker inte med att 
pedagogen förstår elevens förutsättningar, pedagogen måste även se elevens möjligheter. 
Mindre bra pedagoger klagar över elevens sätt att tänka, över elevens värderingar och 
beteende, medan en god pedagog ser möjligheterna.10 En god pedagog visar ett starkt intresse 
för sina elever.11 
 
Det är varje pedagogs uppdrag att visa eleverna att de kan lära sig och utvecklas12. Pedagogen 
ska förmedla sin egen människosyn till eleverna. När eleven känner och upplever att läraren 
tror att han eller hon kan lära sig och kommer att lära sig, kommer det även att ske en positiv 
utveckling. 
 
Det är i detta sammanhang viktigt att pedagogen har en stor lyhördhet och visar en respekt för 
de olika sätt som eleven har att ta emot, lagra och lämna ifrån sig information.13 Eleverna 
består utav olika individer, med olika sociala bakgrunder, olika intellektuella förmågor och 
olika intelligenser. Pedagogen ska inte bara känna till de olika intelligenser som Howard 
Gardner skriver om14, utan även applicera dem och uppmuntra dem hos de olika eleverna. 
 
Pedagogen måste även undvika att alltför snabbt sätta olika etiketter på eleverna.15 När vi väl 
har satt en etikett på en elev tolkar vi elevens uppförande och uppträdande utifrån etiketten, 
och inte utifrån eleven själv. 
 
Det finns olika pedagogiska traditioner eller skolor. En god förmedlingspedagog tycker om 
och har kunskap i sitt ämne, tycker om barn och ungdomar samt har humor och flexibilitet.16 
En motivationspedagog är mer en partner till eleven. Eleven är mer av en deltagare, 
medresenär. Pedagogens uppgift blir att motivera och skapa nyfikenhet, att engagera och 
väcka lust.17 Det som dock kännetecknar båda pedagogerna är att de tycker om eleverna och 
att de har en förmåga att visa denna. ”Tycker du inte om att umgås med barn och ungdomar 
har du ingenting där att göra.”18 
                                                 
8 Kroksmark, sid.114 
9 Ibid., sid.118 
10 Steinberg, sid.26 
11 Ibid., sid.22 
12 Ibid., sid.77 
13 Ibid., sid. 101 
14 Ibid., sid.93 
15 Slavin, sid.88 
16 Steinberg, sid.108,109 
17 Ibid., sid.111 
18 Ibid., sid.168 
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En lärare kan inte dölja sina känslor inför barnen och ungdomarna. Eleverna känner mycket 
snart om läraren trivs med sitt jobb, och om läraren trivs med att vara bland barn och 
ungdomar.19 En pedagog kan med sin mun säga att han eller hon tycker om eleverna. Men de 
innersta känslorna hos pedagogen visar sig i kroppsspråk, gester, minspel och tonläge. Barn 
och ungdomar är fantastiska på att känna in vad som ligger bakom orden och uttrycken. 
 
”En av de absolut viktigaste frågorna du har att svara inom dig är därför: hur visar jag min 
kärlek till barnen, till det jag lär ut, till mitt liv i skolan?”20 
 
För en processpedagogik är strukturen oerhört viktig. Strukturen är hemligheten bakom 
framgång inom detta pedagogiska synsätt. Men det är nästintill omöjligt att få en fungerande 
struktur, om det brister i kärlek.21 
 
Detta är ingen ny tanke. Vi finner samma tanke i Nya Testamentet som skrevs för cirka 2000 
år sedan; ”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag 
endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.”22 
 
Det kommer att ske en förändring när vi börjar behandla eleven på ett nytt sätt. Vi förväntar 
oss kanske mer, frågar mer, vi visar ett större intresse och en omtanke. Vi kommer då snart att 
se hur eleven svarar mot denna nya inställning.23 
 
 
 
2.2 Det sociala sammanhanget. 
 
Vygotsky (1896- 1934) ansåg att mänskliga aktiviteter äger rum i sociala sammanhang och att 
de bara kan förstås utifrån dessa sammanhang. En av nyckeltankarna är att våra speciella 
mentala strukturer och processer kan spåras tillbaka till våra interaktioner med andra. Det är 
dessa sociala interaktioner som skapar våra kognitiva strukturer och mentala processer.24  
Enligt Vygotsky så spelar andra människor en mycket stor och signifikant roll vid den 
kognitiva utvecklingen.25  Enligt Vygotsky och Dewey är barnet en del av samhället, och 
barnets lärande är socialt betingat. Skolans uppgift är att uppmuntra det sociala i barnet att 
blomma ut på en individuell basis. Barnet är en social varelse och existerar som en del av 
samhället.26 
 
En hemmiljö som betonar läsning som en källa till nöje kan vara en mycket central del i 
barnets språkliga utveckling.27 Lärande äger alltid rum i en kontext, i ett sammanhang.28 
Enligt Vygotsky  är kunskap alltid uppbyggd utifrån en dialog.29 
 

                                                 
19 Steinberg, sid.167 
20 Ibid., sid.168 
21 Ibid., sid.169 
22 Bibeln, Nya Testamentet sid.274 
23 Sundén, sid.17 
24 Woolfolk, sid.45 
25 Ibid., sid.50 
26 Langford, sid.147 
27 Woolfolk, sid.56 
28 Hedegaard, sid.20 
29 Ibid., sid.339 
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Dialogens betydelse för kunskapsinhämtande är ingen ny tanke. Hos Platon har just dialogen 
en grundläggande metodisk betydelse. Dialogen är ett medel för att kunna uppnå insikt i 
sanningen. Det grekiska ordet dialogos betyder samtal.30 Kroksmark säger vidare att än idag 
så anförs just dialogen och samtalet, mötet mellan människor, som en av de främsta 
metoderna att få nya erfarenheter och ny kunskap.31  
 
Dewey kan även stå som en representant för de tänkare som anser att inlärning äger rum i ett 
sammanhang.32 John Dewey (1859- 1952) skrev i boken Mitt pedagogiska credo ”Jag tror att 
verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvning stimuleras av de krav som 
ställs i den sociala situation där det befinner sig.”33 
 
Utifrån detta tänkande blir även pedagogen mycket viktig som en social person. Ordet  
konversation kommer från latin och betyder att vandra tillsammans med.34 Betoningen på 
samtalet som ett unikt sätt att vinna kunskap är speciellt påtaglig inom postmodern filosofi.35 
Varje specifikt möte utgör själva grunden för det individuella livslånga lärandet.36 
 
Detta är även en tanke som man kan möta hos den danske filosofen Kierkegaard. Han betonar 
värdet i upplevda insikter som inte kan nås via den rationella eller kvantitativa vägen, 
”subjektivitet är sanning”37 Det är i mötet med andra som vi som individer kan få insikt i nya 
kunskapsområden. 
 
Skolans uppdrag omfattar mer än att bara överföra kunskap. Pedagogen ska inte bara se till att 
eleverna lär sig olika saker utan även att de mår bra inom sig själva, och att de finner en 
trygghet i gruppen.38 Det är viktigt att eleven har kompisar för att kunna lyckas med 
skolarbetet.39 Barnets hela familjesituation påverkar skolresultatet. Konflikter mellan föräldrar 
kan leda till en allvarligt försämrad skolprestation.40 En sammanfattning av elevens 
skolresultat kopplad till elevens sociala hemmiljö kan göras genom följande citat: ”Mitt 
material tillåter ingen tes, jag får nöja mig med att konstatera att en pojke vars föräldrar efter 
en lång tid av söndring verkligen försonats och blivit eniga och lyckliga, plötsligt kunde stava 
som alla andra och lära sig engelska, något som förut trotsat alla ansträngningar.”41 
 
 
 
2.3 Ge en grundläggande kunskap på rätt nivå. 
 
Piaget (1896- 1980) var intresserad av hur kunskapen är konstruerad. Han ansåg att kognitiv 
utveckling måste komma innan lärandet, barnet måste vara kognitivt redo för att kunna lära.42 
Studenterna ska inte bli uttråkade av arbetet för att det är för enkelt, men de ska inte heller bli 

                                                 
30 Kroksmark, sid.45 
31 Ibid., 38 
32 Steinberg, sid.102 
33 Kroksmark, sid.379 
34 Kvale, sid.12 
35 Ibid., sid.41 
36 Sträng, sid.21 
37 Starrin & Svensson, sid.57 
38 Steinberg, sid. 76 
39 Sundén, sid. 21-23 
40 Ibid., sid. 40 
41 Ibid., sid. 108 
42 Woolfolk, sid.49 
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akterseglade av lärande som de inte kan förstå.43 Enligt Piaget så passerar barnet under sin 
uppväxt olika utvecklingsstadier. Han anser att ett stadium inte kan nås om det föregående 
inte har etablerats.44 Piaget noterade under sina studier av barn att alla utvecklades enligt vissa 
mönster, och att det även gick att periodisera dessa mönster. Enligt Piaget så var dessa 
perioder samma för alla barn.45 
 
Det är inte bara viktigt när barnet får till sig ny undervisning och kunskap. Det är även viktigt 
att varje ny kunskap lärs in grundligt innan ny kunskap blir introducerad. Det mesta som blir 
glömt har inte blivit grundligt inlärt ifrån första början. Det bästa sättet att försäkra sig om en 
långsiktig inlärning är att se till att studenterna helt behärskar de viktigaste grunderna i 
materialet.46 
 
Det är på samma sätt viktigt att försäkra sig om att studenterna har en tillräcklig kunskapsbas 
innan man påbörjar en diskussion.47 
 
 
 
2.4 Motivationens betydelse 
 
Aristoteles hävdade att filosofin börjar med förundran.48 Det är på samma sätt viktigt för 
pedagogen att skapa en förundran hos eleven inför kunskapen, att motivera eleven att söka 
kunskap. Aristoteles hävdar även att vi lär genom att göra det vi ska lära i den situation där 
det lärda ska användas.49 Detta innebär med andra ord att pedagogen skapar ett intresse för 
eleven, eftersom eleven ser nyttan av att äga och kunna använda denna nya kunskap. 
”Motivation is one of the most important prerequisites for learning.”50 
 
Vygotsky hävdar att det inte kan bli någon kognition utan motivation. Vygotsky hävdar till 
och med att motivationen kommer före kognitionen, det är motivationen som styr mycket utav 
utvecklingen.51 Motivationen har en mycket dynamisk effekt i att forma tänkandet. Det är 
motivationen som styr innehållet, strukturen och hela systemet för tänkandet. Om ett barn 
eller en vuxen är verkligen intresserad av ett ämne och är motiverad att lära så kommer det att 
kunna mycket om ämnet, men om personen inte är motiverad kommer den inte att få någon 
kunskap i ämnet.52 
 
Huvuduppgiften för en lärare är att motivera, att skapa nyfikenhet, att engagera och att skapa 
lust.53 En duktig lärare använder olika sätt och metoder för att variera sin undervisning och på 
så sätt skapa en än större nyfikenhet eller för att upprätthålla nyfikenheten under sina 
lektioner.54 
 

                                                 
43 Ibid., sid.41 
44 Kroksmark, sid.417 
45 Ibid., sid.420 
46 Slavin, sid.147 
47 Ibid., sid.262 
48 Sjöberg, sid.75 
49 Bengtsson, sid.85 
50 Slavin, sid.318 
51 Langford, sid.68 
52 Ibid., sid.79 
53 Steinberg, sid.111 
54 Slavin, sid.340 
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Ett barns motivation kan inte ses oberoende av de aktiviteter som barnet deltar i, men 
motivationen är även alltid beroende av det individuella intresset.55 Det finns olika sätt att 
skapa motivation, några exempel är följande: 

- att skapa uppgifter som innehåller kontraster, motsatser och konflikter 
- att ge uppgifter där läraren inte redan har svaret 
- att använda samarbete i par eller i mindre grupper 
- att skapa klassrumsdialoger där elevens synpunkter, förslag och svar konfronteras med 

andra svar, åsikter och kommentarer.56 
 
Ett annat viktigt moment i klassrumsmotivation är att återkopplingen till elevens framträdande 
ska vara klar, tydlig och direkt kopplad till elevens prestation. Den ska även äga rum så snart 
som möjligt efter elevens redovisning.57  
 
En fundamental princip när det gäller motivation är att människor arbetar hårdare för mål som 
de själva har satt än för mål som är satta av andra.58 Djupare inlärning har ofta en emotionell 
bas. Det är först när informationen berör oss personligen som den får en djupare mening. Det 
är även då som kunskapen stannar inom oss och blir en del av oss.59 
 
Duktiga pedagoger känner inte bara till ämnet som de undervisar i, de kan även anknyta 
ämnet till världen utanför klassrummet och få studenterna involverade i lärandet.60 Eleverna 
visste precis vad som hade hänt under en lektion när läraren hade börjat en lektion med att 
förklara vad man skulle göra och varför.61 
 
Att motivera innebär att skapa ett intresse för ämnet, en viktig del av motivationen utgörs av 
uppmuntran. 
 
 
 
2.5 Uppmuntrans betydelse. 
 
Läraren vill få uppmuntran i det dagliga arbetet.62 En orsak kan vara att en viktig del i lärarens 
uppgift är att uppmuntra elever fram till kunskap. Denna uppgift blir mycket lättare om 
läraren själv får lite uppmuntran själv nu och då. 
 
Uppmuntran kan innebära att läraren t.ex. säger : ”vad bra”, ”det här går alldeles utmärkt”, 
”jag tror att du kommer att klara av detta utan några problem”. När eleven får mycket 
uppmuntran av läraren innebär detta ofta att eleven blir mer motiverad att lära sig mer och att 
försöka mer. 
 
Vygotsky säger att det är viktigt att bygga upp självförtroendet hos elever som lider av 
mindervärdighetskomplex. Ett sätt att göra detta är genom att uppmuntra eleverna att 

                                                 
55 Hedegaard, sid.123 
56 Ibid., sid.129, 130 
57 Slavin, sid.343 
58 Ibid., sid.342 
59 Steinberg, sid.144 
60 Woolfolk, sid.6 
61 Steinberg, sid.300 
62 Rönnerman, sid.44 
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engagera sig i uppgifter där de kan lyckas.63 På så sätt växer eleven i sitt självförtroende och 
eleven får lättare att ta till sig ny kunskap. 
 
Det är viktigt att belöna eleven för dess prestation. Läraren ska inte bara belöna eleven för att 
ha fått högre poäng, utan för de framsteg som har skett, för att det har skett en utveckling 
jämfört med tidigare.64 Det är viktigt att ge beröm och uppmärksamhet till allt uppförande 
som åstadkommer lärande. Pedagogen ska berätta för eleven vad berömmet åsyftar.65 
 
Självaktning är en viktig del i mänsklig självförståelse. Skolor och liknande institutioner har 
en moralisk skyldighet att bygga upp självkänslan och att undvika att förstöra den.66  
 
Framtidstro är något av det viktigaste vi kan ge till våra skolungdomar.67 Det är viktigt att 
acceptera en student, även om pedagogen måste ta avstånd från ett speciellt uppförande. 
Studenten ska känna sig trygg i att underkänt på ett prov eller en tillrättavisning i klassrummet 
inte innebär att de är dåliga människor.68 Det blir allt viktigare att träna ansvarstagande, social 
kompetens, empati och samarbete. Det är mycket viktigt att pedagogen uppmuntrar till 
framtidstro och optimism när det gäller elevens möjligheter att påverka sin egen 
livssituation.69 
 
 
 
2.6 Kritiskt tänkande. 
 
Ett av skolans främsta syften är att utveckla elevens förmåga till ett kritiskt tänkande. Målet är 
att eleven ska kunna fatta rationella beslut gällande hur eleven ska handla och tro.70 Mary 
Wollstonecraft (1759-1797) uttryckte det på följande sätt: ”Det enda som förtjänar namnet 
andlig utveckling är när barnet får lära sig börja tänka på egen hand.”71 
 
Pedagogisk insikt är inte vad Aristoteles avser med episteme, det vill säga det säkra vetandet 
om det oföränderliga. Det handlar inte heller om ett tekniskt kunnande, utan det avser 
phronesis, det vill säga den reflekterande och ställningstagande kunskapen, en kunskap som 
inte kan vara absolut.72 Detta innebär att det blir pedagogens uppgift att skapa en pedagogiskt 
motiverad huvudvärk, en huvudvärk som bara eleven själv kan lindra genom en egen 
medveten reflektion och ett personligt ställningstagande.73 
 
Denna åsikt har inte alltid varit förhärskande. Humanisten Peter Rasmus (1515- 1572) ansåg 
till exempel att läroboken inte ska innehålla en diskussion eller motsatta synpunkter. Allt ska 
istället göras så klart och enkelt som möjligt, och den bör inte innehålla några onödiga 
referenser till världen utanför.74  

                                                 
63 Langford, sid.128 
64 Slavin, sid.347 
65 Ibid., sid.349 
66 Woolfolk, sid.74 
67 Steinberg, sid.77 
68 Woolfolk, sid.75 
69 Steinberg, sid.80 
70 Slavin, sid.191 
71 Kroksmark, sid.200 
72 Uljens, sid.65 
73 Ibid.,sid.102 
74 Bengtsson, sid.72 
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Vi lever dock idag i ett postmodernt samhälle. Det innebär att vi inte har några absoluta 
sanningar och svar. Svaren förändras beroende av omständigheterna och perspektiven. Vi 
lever idag i en värld som mycket snabbt förändras och som präglas av en stor instabilitet. 
Kunskap förändras ständigt och olika sakers betydelse och mening är flytande.75 Det innebär 
att det inte finns en stor allmängiltig sanning. Jan Sjöberg visar detta mycket tydligt i följande 
påstående i hans doktorsavhandling: ”Avgörande för om en pedagogisk teori är användbar är 
att den innefattar och bearbetar fostrans- och undervisningsprocesser och att den inte gör 
anspråk på en universell giltighet.”76 
 
Idén om den reflekterande läraren istället för läraren som följer lärobokstexter och 
metodikundervisningens rekommendationer är dock inte ny. Dewey framförde reflektionen 
som ett alternativ till att handla antingen vanemässigt eller spontant i nya situationer år 
1929.77 
 
 
 
2.7 Feedback och utvärderingar. 
 
Den goda pedagogen stimulerar eleven till ett kritiskt tänkande. Målet är att eleven ska 
reflektera över sin egen kunskap. Det räcker dock inte med att eleven ska reflektera över sin 
kunskap. Pedagogens uppgift är även att reflektera över sin egen pedagogik. Pedagogen ska 
ständigt utvärdera sin egen undervisning och sätta sin pedagogik i relation till nya 
pedagogiska teorier. Det talas ibland om metareflektion, det vill säga att man reflekterar över 
den egna reflektionen. Pedagogen ifrågasätter då sina egna ståndpunkter, granskar kritiskt sina 
egna teorier samt problematiserar sitt handlande.78 
 
Vi kan föreställa oss en bågskytt som skjuter mot en tavla men aldrig undersöker hur nära 
tavlans mittpunkt pilen hamnar. Bågskytten skulle inte uppfattas som speciellt trovärdig och 
seriös, och bågskytten skulle aldrig utvecklas inom sitt område. På samma sätt kräver en 
effektiv undervisning att läraren ständigt är medveten om effekterna av sin undervisning.79 
 
En av de allra viktigaste funktionerna med de prov och tester som ges till elever för att pröva 
hur mycket elever har tillgodogjort sig kunskap är att ge en feedback till lärarna på hur 
effektiva de har varit i sin undervisning och i sina instruktioner.80  Det som är avgörande för 
den reflekterande utvärderingen är om läraren synliggör och blir medveten om sin egna 
praktiska teori.81 
 
De prov och tester som görs för att utvärdera elevers kunskap är naturligtvis inte endast till för 
lärarens egen självreflektion. De görs för att bedöma elevernas kunskap samt för att eleverna 
ska uppmuntras och växa i motivation, förståelse och insikt. Utvärderingar är enbart effektiva 
så länge som de är viktiga för studenten.82 Det är därför som utvärderingen måste vara mycket 
nära relaterad till det som eleven verkligen har presterat.83 Det är även viktigt med många 
                                                 
75 Alexander, sid.181 
76 Sjöberg, sid.19 
77 Bengtsson, sid.143 
78 Sträng, sid.193 
79 Slavin, sid.246 
80 Ibid., sid.481 
81 Sträng, sid.191 
82 Slavin, sid.479 
83 Ibid., sid.480 
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regelbundna utvärderingar. Det är mycket som tyder på att studenter generellt sett presterar 
mer vid många utvärderingar. Utvärderingarna ska vara utmanande för alla studenterna, men 
de ska inte vara omöjliga för någon.84 
 
 
 
2.8 Pedagogen som person 
 
Pedagogen är inte bara en maskin som kommunicerar och producerar kunskap. Pedagogen är 
en människa, och hon är mycket viktig som person. De allra bästa lärarna eller pedagogerna 
visar en tydlig kongruens eller samstämmighet mellan det de säger verbalt med sina ord och 
det de säger med kroppen.85 
 
Jesus framstår som ett exempel på en lärare som hela tiden gjorde det han själv undervisade 
om. ”Jesus way of life embodies his teaching.86 Jesus inte bara levde sin undervisning, han 
kände även mycket väl till sin kontext. Han använde pedagogiska metoder och exempel som 
talade till hans åhörare på just den platsen och vid den tidpunkten.87 Effektiva lärare har 
använt många olika sätt att förklara och många olika förklarande ord. De har även använt 
många olika exempel när de har velat förklara något nytt.88 
 
Pedagogen är mycket viktig som person. Det är viktigt att läraren är lärare för elevernas skull 
och inte enbart för sin egen skull.89 Förhållandet mellan yrkesarbetet och den totala 
personlighetens balans är viktigare för läraren än för de flesta andra yrkesmän.90 Sundén 
betonar att det är viktigt att läraren har en positiv bild av sig själv som pedagog, ”Jag var inte 
längre så kritisk mot mig själv och därför inte heller så kritisk mot andra.”91 
 
 
 
 
2.9 Sammanfattning 
 
Utifrån den litteratur som har bearbetats vill jag göra följande sammanfattning: 
 
En god pedagog visar stor lyhördhet och ett starkt intresse för sina elever. En bra lärare tycker 
om sina studenter. 
 
Pedagogen ska skapa en bra social miljö. Det sociala sammanhanget är otroligt viktigt för 
lärandet. Pedagogen ska även kunna förmedla rätt kunskap vid rätt tidpunkt. 
 
En av pedagogens viktigaste uppgifter är att skapa motivation. En mycket viktig del i 
frambringandet av motivation är uppmuntran. 
 

                                                 
84 Ibid., sid481 
85 Steinberg, sid.28 
86 Alexander, sid.27 
87 Ibid., sid.14 
88 Slavin, sid.245 
89 Sundén, sid.118 
90 Ibid., sid.114 
91 Ibid., sid.117, 118 
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Pedagogens uppdrag är att få eleven att själv tänka och reflektera kring sin kunskap. Det är 
även betydelsefullt att pedagogen reflekterar kring sin egen pedagogik. 
 
Lärandet kan aldrig frikopplas från läraren. Lärarens person och personlighet kommer att 
starkt prägla lärarens pedagogik.   
 
 
Litteraturen som har redovisats i detta avsnitt ligger till grund för och har påverkat 
undersökningens frågeställningar. 
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3. Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att utröna om det finns vissa saker som utmärker och kännetecknar 
en god pedagog. Begreppet god pedagog kan naturligtvis definieras olika beroende på vem 
som använder det. Enligt Slavin står uttrycket ”god pedagog” står för en pedagog som lyckas 
förmedla kunskap.92  En lärare som lyckas att förmedla det som han eller hon ska förmedla 
enligt sitt uppdrag. Ofta blir dessa lärare uppskattade och omtyckta av sina elever, eftersom 
eleverna upplever att de lär sig mer, växer i kunskap och utvecklas i sitt sätt att tänka och 
reflektera. En lärare ska naturligtvis regelbundet utvärdera sin egen pedagogik. Detta kan ske 
på olika sätt. Läraren kan själv bedöma sin egen pedagogiska insats, eller låta eleven bedöma 
undervisningen genom till exempel elevenkäter.  
 
Syftet med denna undersökning är även att göra en jämförelse mellan pedagoger i Sverige och 
pedagoger i Bangladesh. Tänker man på ett liknande sätt när det gäller pedagogik eller 
betonar pedagoger från skilda delar av världen helt olika saker? Den lärare som anses vara en 
god pedagog i Sverige anses den även vara en god pedagog i Bangladesh? 
 
Pedagogen finns först och främst för sina elever. Det är eleverna som kan avgöra om deras 
lärare är en god pedagog, om deras lärare lyckas med sitt uppdrag. Utifrån detta påstående 
skulle man kunna tycka att denna uppsats skulle omfatta kvalitativa elevintervjuer. Jag har 
dock valt att göra kvalitativa intervjuer av erfarna lärare. Tanken är att lärarna ske se tillbaka 
på sin egen skolgång, samt att erfarna pedagoger ska ha en förmåga att kunna bedöma sin 
egen lärarinsats samt kollegers möjlighet att kunna kommunicera. Mycket av intervjuerna 
bygger på lärarnas långa pedagogiska erfarenheter. 
 
 
3.1 Frågeställningar 
 
Jag anser att den enskilda läraren fortfarande har en mycket viktig roll och funktion i dagens 
moderna, högteknologiska samhälle. Min fråga är hur denna pedagog ska vara, vad är det allra 
viktigaste? Vad är det våra olika lärarutbildningar ska betona? Är den teoretiska 
ämneskunskapen viktigast eller är det viktigare att pedagogen utvecklas som person? 
 
Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en god pedagog? Är pedagogens teoretiska eller 
praktiska kunskaper viktigast, eller är det mer betydelsefullt hur pedagogen agerar i sin 
relation till eleverna? Är pedagogens egen reflektion över sin pedagogik viktig? Är man född 
till lärare? Kan pedagogiska egenskaper och färdigheter helt eller delvis läras in? Kan man 
finna något speciellt som goda pedagoger har?  Vad är skillnaden mellan en god pedagog och 
en mindre god pedagog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Slavin, sid.2 
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4.Metod 
 

I detta avsnitt ska jag beskriva tillvägagångssättet för denna studie. Ordet metod betyder 
ursprungligen vägen till målet.93 Min förhoppning är att vem som helst ska kunna göra det jag 
har gjort genom att ta del av denna metodredogörelse. Det handlar om replikerbarhet, det vill 
säga att forskaren beskriver forskningstillvägagångssättet mycket noga så att andra forskare 
ska kunna göra samma forskning.94 
 
 
4.1 Kvalitativ metod 
 
Denna forskning bygger på kvalitativa intervjuer. Jag har valt den kvalitativa intervjun 
eftersom jag söker ny kunskap, jag vill inte enbart befästa en tidigare teori. Jag är mycket 
intresserad av om pedagoger i olika länder och kulturer tänker på ett liknande sätt i denna 
fråga om vad som karakteriserar en god pedagog.  För att få svar på detta anser jag att 
kvalitativa djuplodande intervjuer blir mest lämpliga. Det är naturligtvis möjligt att göra en 
jämförande studie gällande pedagogers tänkande på ett kvantitativt sätt. Fördelen med den 
kvalitativa intervjun är att forskaren kan komma i kontakt med helt nya tankar och 
frågeställningar som inte har nämnts i tidigare litteratur. Det finns för övrigt inte så mycket 
skrivet om pedagogik i Bangladesh jämförd med pedagogik i Sverige. 
 
Man brukar tala om induktiv och deduktiv forskning. Induktiv forskning innebär att teorin är 
ett resultat av forskningen. Det vill säga att observationer och resultatet av dessa leder fram 
till en teori.95 Deduktiv forskning innebär att man utgår från en teori och utifrån denna gör 
man olika observationer. Deduktiv forskning brukar förknippas med kvantitativ forskning, 
medan induktiv forskning brukar förknippas med kvalitativ forskning.96 Den induktiva 
forskningen är alltså teorigenererande, det vill säga att den har en inriktning mot att producera 
ny kunskap.97  Det handlar om att skapa ny kunskap, inte att befästa gammal.98Eftersom 
forskningens mål är att utröna den främsta egenskapen hos en god pedagog samt att se om den 
är densamma för en svensk lärare och en bengalisk lärare, passar den kvalitativa metoden 
bäst. Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting.99 
 
Litteraturgenomgången i uppsatsen utgör en teoretisk bas för de kvalitativa intervjuerna med 
dess olika frågeställningar. 
 
Den kvalitativa intervjun utgör en pragmatisk lösning på forskningens fråga. För 
pragmatikern är sanning det som hjälper oss att vidta de åtgärder som leder till det önskade 
resultatet.100 
 
En ytterligare positiv aspekt av den kvalitativa forskningen är att den kvalitativa 
undersökningen ger enligt Kvale ett tillträde till vår upplevelse av livsvärlden.101  Detta 

                                                 
93 Kvale, sid.91 
94 Bryman, sid.95 
95 Bryman, sid.22 
96 Ibid., sid.23 
97 Einarsson, sid.17 
98 Harman, sid.22 
99 Starrin & Svensson, sid.21 
100 Kvale, sid.224 
101 Ibid., sid.56 



17 

underlättar för mig som forskare eftersom den kvalitativa forskningsintervjun upplevs som 
mycket positiv för den intervjuade.102  
 
 
4.2 Planering 
 
Vid själva planeringen av de kvalitativa intervjuerna ägnade jag en större tid åt självreflektion 
över min egen syn på vad som kännetecknar en god pedagog. Som intervjuare måste jag vara 
medveten om min egen förförståelse av ämnet, samt att min förförståelse kommer att prägla 
intervjuerna. Min egen förförståelse och egna åsikt kommer även att prägla tolkningen av de 
kvalitativa intervjuerna. 
 
Det är viktigt att vara medveten om att kvalitativ forskning handlar om tolkning eller 
hermeneutik. Det grekiska ordet hermeneutik betyder att tolka, att översätta, att förklara. Det 
kommer från Hermes i den grekiska mytologin, Hermes var gudarnas budbärare.103  
 
Enligt Starrin och Svensson är det väsentligt att forskaren är medveten om följande vid sin 
tolkning av materialet: 

- förståelsen sker i en kontext (i ett sammanhang) 
- man kan inte förstå en människa om man inte känner hennes kultur och sociala 

nätverk 
- alla har en förförståelse 
- varje tolkning föregås av förväntningar eller förutfattade meningar 
- man kan inte till 100% skilja mellan subjekt och objekt104 

 
Émile Durkheim (1858- 1917) sade bland annat att alla förutfattade meningar måste bort. I 
princip alla forskare har tagit avstånd från ett sådant uttalande idag.105 Det är dock viktigt att 
forskaren är medveten om förförståelsen. Det är inte säkert att forskaren är helt medveten om 
sin egen förförståelse. Det är ändå viktigt att forskaren är medveten om att han har en 
förförståelse. Den som analyserar kvalitativa data har mycket få vägledningar som skydd för 
självbedrägerier.106  Starrin betonar att vi ser det som vi är vana att se, och vi tolkar ofta i 
enighet med tidigare kunskap.107 
 
Under planeringsstadiet ägnade jag även mycket tid åt själva frågeställningarna. Intervjuerna 
skulle ske både på svenska med de svenska pedagogerna samt på engelska med de bengaliska 
pedagogerna. Det var viktigt att frågorna blev så enkla som möjligt så att inga missförstånd 
skulle ske mellan intervjuaren och den som blev intervjuad. Detta speciellt med tanke på att 
ge en möjlighet till jämförelse av svaren från de svenska och asiatiska lärarna under analysen 
av intervjuerna. 
 
Starrin och Svensson säger att forskaren ska utforma intervjuerna så att de är enkla att förstå 
för den som blir intervjuad. Forskaren ska även ha resultatet i åtanke så att även det ska bli lätt 

                                                 
102 Ibid., sid.39 
103 Starrin & Svensson, sid.58 
104 Starrin & Svensson, sid.61 
105 Bryman, sid.37, 38 
106 Starrin 2001, sid.57 
107 Einarsson, sid.28 
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att förstå. Största möjliga enkelhet ska vara den övergripande normen.108 Kvale poängterar 
även att forskaren ska tänka igenom hur intervjuerna ska analyseras innan de utförs.109 
 
Den komplexa frågan under planeringsstadiet var hur många intervjuer jag som forskare 
skulle göra. Skulle jag göra tjugo kvalitativa intervjuer, vilket skulle ta väldigt mycket tid med 
tanke på utskrivandet av intervjuerna samt analysen av intervjuerna, eller skulle jag göra ett 
färre antal intervjuer?  
 
Kvale säger att grundtanken är att forskaren ska intervjua så många som behövs för att få reda 
på det som det önskas kunskap om.110  Men hur många är detta? Räcker det med två personer 
eller ska forskaren intervjua tvåhundra personer?  Under litteraturstudiet har jag blivit påmind 
om att psykologins historia säger oss att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva 
fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap.111  Resultatet av dessa tankegångar blev 
att denna uppsats består av fem kvalitativa intervjuer. I vanliga intervjustudier brukar antalet 
intervjuer vara 15 plus, minus 10, alltså allt ifrån fem till tjugofem.  
 
 
4.3 Urval 
 
Studien består av tre stycken kvalitativa intervjuer av bengaliska lärare i Bangladesh. Jag 
besökte Bangladesh i somras då jag var inbjuden att undervisa på ett antal skolor och 
seminarier. Jag utförde då samtidigt dessa intervjuer. Studien består även av två intervjuer av 
svenska lärare. 
 
Riktlinjen för valet av lärare var att de skulle undervisa elever i ungefär samma ålder. Jag 
valde svenska gymnasielärare. De bengaliska lärarna undervisar elever i åldern 15- 25 år.  
 
Jag valde lärare som har undervisat ett antal år. Tanken med detta är att det skulle vara lärare 
med en längre erfarenhet, som har haft en längre tid att reflektera över sin egen pedagogik. 
Från början var det tänkt att det skulle vara både manliga och kvinnliga lärare för att få en så 
bred grund som möjligt. När jag kom till Bangladesh visade det sig mycket svårt att kunna 
intervjua kvinnliga bengaliska lärare. De kvinnliga lärare som jag träffade talade alltför dålig 
engelska. Min bengali är alltför knapphändig för att kunna utföra en intervju. Jag ansåg även 
att intervjun skulle bli bättre om hela intervjun ägde rum på engelska utan en tolk mellan 
bengali och engelska. Jag valde att intervjua manliga svenska lärare, för att få samma 
genussyn. Detta arbete tar inte upp frågan om kvinnliga och manliga lärare har olika 
människosyn, men för att ta bort denna aspekt valde jag lärare av samma kön. 
 
Alla kulturer påverkar varandra när de möter varandra. Den bengaliska kulturen är påverkad 
av den västerländska. Bangladesh är en tidigare engelsk koloni och det västerländska 
tänkandet påverkar genom massmedia och litteratur. Vi i väst är även påverkade av Asien och 
dess tänkande. Detta medför att man inte kan säga att ett tänkande är specifikt asiatiskt och ett 
tänkande är specifikt västerländskt. Vad arbetet vill belysa är om det finns någon skillnad idag 
bland pedagoger, och synen på en bra pedagog i Sverige och Bangladesh. 
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De bengaliska pedagogerna tillhör alla den kristna minoriteten i Bangladesh, detta därför att 
de ingår i mitt kontaktnät i landet. Det är möjligt att svaren skulle ha blivit annorlunda om de 
hade tillhört en annan religiös grupp, det kan inte denna studie ge svar på. Jag anser dock att 
varje enskild individ är starkt påverkad av den kultur och den miljö som han lever i. 
Bangladesh är ett av världens största muslimländer befolkningsmässigt sett. De bengaliska 
lärarna har olika bakgrund i sina tidigare studier. En av lärarna har fått all sin utbildning i 
Bangladesh, en lärare fick sin högre utbildning i Indien och den tredje pedagogen fick sin 
utbildning i Syd-Korea. Jag valde bengaliska lärare med mycket olika studiebakgrund, 
eftersom det enligt Starrin och Svensson är viktigt med en stor variationsbredd av 
undersökningsgruppen.112 De svenska lärarna har alla fått sin utbildning i Sverige, en av dem 
tillbringade dock sina tidigare skolår i Afrika. 
 
Jag har valt pedagoger med en längre pedagogisk erfarenhet. Intervjupersonernas ålder ligger 
kring 50 år, detta för att de ska ha en lång egen praktisk erfarenhet. Jag vill få fram deras egen 
livserfarenhet inom pedagogikens område, inte enbart en instuderad pedagogisk kunskap. 
 
Jag har valt pedagoger som arbetar på olika skolor och i skilda sammanhang för att få en så 
stor bredd som möjligt. 
 
Jag har gjort tre kvalitativa intervjuer av lärare från Bangladesh och två av svenska lärare. 
Intervjuerna av de svenska lärarna blev mycket längre, de var mer verbala! Jag valde detta 
antal av intervjuer för att få ungefär lika mycket stoff från båda kulturerna. 
 
 
4.4 Etik  
 
Det finns vissa etiska regler som forskaren bör tänka på under sitt arbete. Jag kommer att här 
belysa de regler som jag har strävat att följa under forskningens gång. 
 
Forskaren ska enligt Kvale informera undersökningspersonerna om syftet och upplägget av 
intervjun.113 Detta var något som jag gjorde med alla personer som intervjuades. Medverkan 
var naturligtvis även frivillig.  
 
Kvale understryker även att det är viktigt att privata uppgifter inte kommer att redovisas.114 
Detta var något som jag informerade intervjupersonerna om innan själva intervjuerna. 
 
Kvale fortsätter med att säga att risken för att skada intervjupersonerna ska vara så liten som 
möjligt.115 Innan intervjuerna talade vi om syftet med undersökningen, och ingen av 
intervjupersonerna ansåg att intervjun på något sätt skulle kunna vara negativ för dem. 
Intervjupersonerna uttryckte däremot en glädje över att bli tillfrågade om deras tankar och 
åsikter. 
 
Bryman betonar att forskaren ska tänka på nyttjandekravet, det vill säga att uppgifterna enbart 
får användas för forskningsändamålet.116 Jag som forskare uttryckte mycket klart och tydligt 
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innan intervjuerna påbörjades att syftet med intervjuerna var ett studium inom ett arbete på en 
Magisterexamen på Linköpings Universitet. 
 
Under intervjuerna var jag som forskare aktivt lyssnande och frågade hela tiden om vid en 
eventuell oklarhet. Det är mycket viktigt att visa en stor respekt för de personer som 
intervjuas. Hartman betonar att forskningen gäller människor, och de måste behandlas med 
respekt.117 
 
Jag anser att de etiska kraven uppfylldes under intervjuerna. Syftet med arbetet poängterades 
mycket starkt samt att de intervjuades identitet inte skulle röjas på något sätt. 
 
 
4.5 Genomförande 
 
Vid själva intervjun försökte vi att finna en plats i lugn och ro där vi inte skulle bli störda. Vi 
fann några bekväma stolar. Tanken var att både jag som forskare och pedagogen som blev 
intervjuad skulle känna sig så bekväm som möjligt, Starrin säger att genom att slappna av så 
vidgas tänkandet.118  
 
Kvale säger att det är viktigt att intervjuaren är lyhörd och nyfiken.119 Jag som intervjuare 
lade mig vinn om att lyssna koncentrerat120, och hela tiden ställa relevanta frågor till den som 
blev intervjuad. Jag ville på så sätt visa att jag verkligen var intresserad av svaren som jag 
fick.  
 
Jag valde att ha öppna frågor, och att hela tiden ställa individuellt anpassade följdfrågor, 
enligt Starrins förslag..121 Jag valde att ha så korta och enkla frågor som möjligt, så att den 
som blev intervjuad skulle få så stor plats som möjligt i själva intervjun, detta enligt de råd 
som Kvale ger för kvalitativa intervjuer.122 
 
Enligt Bryman kan det uppstå spänningar när intervjuaren och den som blir intervjuad har helt 
olika åsikter.123 Jag upplevde inte detta under mina intervjuer, utan allt skedde under mycket 
avslappnande former. 
 
Dokumentationen är oerhört viktig vid kvalitativa intervjuer.124 Jag använde en bra 
bandspelare. Innan själva intervjun försäkrade jag mig om att ljudupptagningen var 
tillfredställande, detta eftersom intervjuerna ska bandas för att sedan skrivas ut ordagrant.125 
 
Som en sammanfattning vill jag säga att intervjuerna fungerade mycket bra. De intervjuade 
pedagogerna fick tillfälle att säga allt de önskade. När det förekom några oklarheter frågade 
jag om för att försäkra en rätt förståelse. Varje intervju avslutades med en fråga om 
pedagogen ifråga hade något mer att tillägga. När pedagogen ansåg att han sagt allt han 
önskade avslutades intervjun. 
                                                 
117 Hartman, sid.132 
118 Starrin 2001, sid. 
119 Kvale, sid.37 
120 Ibid., sid.126 
121 Starrin 2001, sid.92 
122 Kvale, sid.123 
123 Bryman, sid.316 
124 Starrin & Svensson, sid.81 
125 Ibid., sid.124 
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4.6 Frågor 
 
Frågan ”Vad som kännetecknar en god pedagog” måste innehålla en mängd underrubriker för 
att få ett uttömmande svar. Intervjuerna varar allt ifrån 30 minuter upp till över 60 minuter. 
Jag har därför utifrån mina litteraturstudier kommit fram till ett antal följdfrågor till mina 
intervjuer. 
 
Jag frågade om pedagogens människosyn, och om hur pedagogen ser på relationen lärare och 
elev.  
 
Den sociala miljön är mycket betydelsefull vid inlärningen. Jag frågade därför hur pedagogen 
skapar en god och trygg undervisningsmiljö. 
 
Det är viktigt att rätt undervisning kommer vid rätt tidpunkt, vi samtalade om när läraren tar 
upp nya ämnen. 
 
Litteraturen har visat den mycket stora betydelsen av uppmuntran. Jag frågade hur en god 
lärare uppmuntrar sina elever. Vi tog även upp frågan om hur en god pedagog skapar 
motivation för sitt ämne. 
 
Under intervjun samtalade vi om hur pedagogen ska få sina elever att tänka självständigt och 
reflektera kring sin kunskap. Vi talade även om hur läraren reflekterar kring sin egen 
pedagogik. 
 
Vi samtalade om hur starkt pedagogiken är kopplad till pedagogen. Vi funderade kring frågan 
om man är född till pedagog eller om man kan tränas till att bli en god pedagog. 
 
Jag har medvetet inte velat precisera frågorna för mycket under de kvalitativa intervjuerna, 
eftersom Goodson & Numan säger att ju mer vi strukturerar våra undersökningar före 
intervjun desto mindre kommer vi att få veta!126 
 
Vid mina kvalitativa intervjuer frågade jag även vad som kännetecknade de goda pedagoger 
som de själva har mött under sina studier. Tanken med denna fråga var att skapa en reflektion 
eller en metakognition, vilket innebär en kunskap om sitt eget lärande.127 
 
 
4.7 Utskrift 
 
Jag hade tyvärr inte möjlighet att skriva ut intervjuerna direkt efteråt. Jag upplevde dock inte 
att detta var något större hinder vid utskriften. Det var däremot en mycket tidsödande och 
energikrävande uppgift. Bryman säger att man får räkna med sex timmars utskriftstid för varje 
timma inspelad intervju.128 Jag upplevde att detta var ganska lågt räknat. Jag fick vid många 
tillfällen spola tillbaka bandspelaren för att kunna uppfatta varje ord korrekt. Ibland var det 
även lite svårt att förstå engelskan eftersom det hela tiden var en bengalisk brytning. 
 
 
 
                                                 
126 Goodson & Numan, sid.150 
127 Slavin, sid.173 
128 Bryman, sid.458 
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4.8 Analys 
 
Min intention i själva analysarbetet har varit att följa de forskningsregler som Starrin & 
Svensson har presenterat i sin bok ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori”: 

- att författaren inte förtiger något han känner till 
- att författaren inte har lagt till något som är irrelevant 
- att författaren förankrat slutsatser i materialet 
- att författaren inte har låtit sina syften styra utgången, utan att i så fall redovisa 

dessa129 
 
 Jag anser dock att det är omöjligt att analysera stoffet på ett helt objektivt sätt. Min egen 
förförståelse eller mina egna tankar när det gäller ämnet, kommer att prägla arbetet på något 
sätt. Jag håller därmed med filosofen Kant som hävdar att ingen har möjlighet att kunna 
förnimma verkligheten direkt, utan människan ser tingen genom själens öga (fenomenen).130 
Jag anser dock inte att detta är något problem så länge som jag erkänner detta, och är 
medveten om detta förhållande. 
 
Jag har läst igenom materialet ett antal gånger. Efter detta arbete har jag enligt Starrins förslag 
bestämt ett antal rubriker eller kodfamiljer som jag har delat upp och strukturerat upp 
materialet i.131 Därefter har jag analyserar materialet inom varje kodfamilj, samtidigt som jag 
har försökt att behålla en helhetssyn över hela materialet. 
 
Vid själva analysarbetet har jag som forskare hela tiden haft arbetets reliabilitet, validitet samt 
generaliserbarhet i åtanke. Inom modern samhällsvetenskap har dessa tre begrepp fått en 
position som vetenskapens heliga treenighet.132 
 
Ordet validitet innebär att man frågar sig om man har studerat det som avsågs, frågan ställs 
om metoden var lämplig och forskaren frågar sig även om analyserna är rimliga.133 Vid själva 
analysen ansåg jag att jag verkligen har studerat det som jag avsåg att studera, nämligen vad 
som kännetecknar en god pedagog. Jag ansåg även att kvalitativa intervjuer var en mycket 
lämplig metod för denna forskningsfråga. Jag anser även att analysen av materialet är rimlig 
utifrån de kvalitativa intervjuer som jag har gjort. 
 
Order reliabilitet innebär att forskaren frågar sig om två observatörer hade gjort likvärdiga 
bedömningar, forskaren ställer även frågan om analysen har varit konsekvent samt om 
resultaten kommer från det aktuella materialet.134 Jag anser att kodningen av materialet skulle 
ha gjorts på ett liknande sätt av två olika oberoende forskare. Min bedömning är att analysen 
av materialet har varit konsekvent utifrån frågeställningarna i de kvalitativa intervjuerna. Jag 
anser även att resultatet av arbetet kommer från de aktuella intervjuerna. 
 
Ordet generaliserbarhet ställer frågan om resultatet av forskningen gäller för fler än bara för 
de undersökta fallen.135  Detta är en fråga som jag inte kan besvara. Antalet kvalitativa 
intervjuer är väldigt få, och intervjupersonerna kommer från en liten grupp av pedagoger. Jag 

                                                 
129 Starrin & Svensson, sid.172 
130 Sjöberg, sid.202 
131 Starrin 2001, sid.106 
132 Kvale, sid.207 
133 Einarsson, sid.44 
134 Ibid. 
135 Kvale, sid.239 
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kan inte svara på frågan om det skulle bli samma resultat om dessa intervjuer hade gjorts av 
andra pedagoger i Sverige eller i Bangladesh. För att få svar på denna fråga skulle det behöva 
göras ett mycket större arbete som skulle resultera i en avhandling och inte i en C-uppsats!  
 
Jag kan däremot säga att de gjorda intervjuerna presenterar en mycket samstämmig syn av 
vad som utmärker en god pedagog. 
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5. Resultat 
 
Här följer ett resultat av undersökningen. Den väsentliga frågan var vad som kännetecknar en 
god pedagog. Vid resultatframställningen kommer det resultat som betonades mest i 
intervjuerna att presenteras först.  Resultatet är uppdelat i sex olika grupper med en rubrik för 
varje grupp. Mängden av text under varje rubrik står inte alltid i relation till frekvensen av 
detta ämne i själva intervjuerna. 
 
Det är viktigt att förstå att svaren är färgade av den kulturella och språkliga omgivningen! Jag 
har konsekvent översatt ordet ”love” med ”tycka om”. Jag har citerat ordagrant, oberoende av 
språkliga eller grammatiska fel. 
 
Resultatet av intervjuerna av svenska pedagoger och bengaliska pedagoger blev mycket 
samstämmigt. Pedagogernas sätt att tänka och reflektera kring lärandet var mycket 
överensstämmande. Detta medför att det inte görs någon åtskillnad mellan pedagoger från 
Bangladesh och pedagoger från Sverige i resultatdelen.  
 
 
 
5.1 Relationen mellan lärare och elev 
 
Det som starkast betonas som ett kännetecken på en god pedagog i studien är relationen 
mellan läraren och eleven. En god pedagog har en god relation till sina elever, och tycker om 
dem! 
 
Denna relation är viktigare än lärarens utbildning ”Relationship is more important than 
education”. Alla elever befinner sig inte på samma nivå. En del lär sig snabbt medan det tar 
längre tid för andra. Läraren måste ha tålamod, tycka om och visa en lyhördhet till sina elever 
så att läraren kan hjälpa varje elev individuellt. Om läraren visar omsorg och tycker om 
eleverna kommer eleverna att visa samma sak mot läraren. När läraren visar respekt mot 
eleven kommer även eleven att visa respekt mot läraren. När läraren visar att han eller hon 
tycker bra om eleverna kommer eleverna även att visa att de tycker bra om läraren. ”The most 
important thing is to have love and a good relationship with the student.” 
 
 När läraren har en bra relation med eleverna så upplever de en trygghet, och de upplever att 
de kan prata med läraren. ”First of all he should love the students.”  Läraren ska tycka om 
eleverna precis som om de var hans egna barn. Det kan ofta vara lättare för en lite äldre lärare, 
eftersom den läraren rent åldersmässigt kunde vara far till eleverna. Man kan inte tycka om 
alla som lärare, men man kan göra sitt bästa. 
 
 När relationen är bra så får även eleven den tid som hon behöver. Ibland kan det räcka med 
att läraren frågar en enskild elev hur det är, hur hon mår eller hur det går i det enskilda ämnet. 
Det viktiga är att läraren visar omsorg. Det är viktigt att läraren ser varje enskild individ.  
 
Det finns en risk att läraren blir alltför mycket kompis med sina elever. Det bästa är om 
läraren kan hålla ett visst avstånd. Läraren ska vara en vän, men inte en kompis. ”En god vän 
hjälper till när det behövs, en kompis vill umgås.” En lärare ska se så att en elev inte mår 
dåligt, lärarens uppgift är att hjälpa den eleven på bästa sätt. Om en lärare inte kan se eleven 
så är läraren på fel ställe. 
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 Att enbart visa att man tycker bra om eleven är naturligtvis inte tillräckligt. Läraren är en 
pedagog, och en pedagog ska ha förmågan att kunna undervisa. Läraren är en pedagog och 
inte en socialarbetare, eventuellt kan man kalla läraren för en socialpedagog. När läraren får 
elevens klapp på axeln och den där lilla nicken och samförståndet när man går ut ifrån 
klassrummet, så fungerar samspelet mellan elev och lärare. Det kan mycket väl vara en 
kommunikation utan ord. 
 
”Det allra viktigaste är att alltid ha eleverna som nummer ett.” Läraren ska tänka på hur 
läraren själv skulle vilja ha sin lärare om han var elev. Det är eleverna som är lärarens rektor. 
Läraren ska alltid vara elevcentrerad. När läraren bara står och pratar om det som han själv är 
intresserad av kommer de inte att lyssna, och då lär de sig inte heller något.  
 
När eleverna upplever att läraren tycker om dem så får han även med sig eleverna. Det är 
viktigt att det råder en god atmosfär i klassen. ”Sedan måste man ha minst ett gott skratt 
varenda lektion.” När elever och lärare skrattar tillsammans blir det en avspänd atmosfär och 
läraren har lättare att kunna förmedla sin kunskap och eleven har lättare att ta emot och 
integrera denna kunskap.” Men inget är väl så allvarligt att man inte kan skratta åt det i alla 
ämnen tror jag.” 
 
 Läraren måste ha förmågan att kunna läsa av eleverna. Läraren måste vara flexibel. Det är 
viktigt att läraren ser till så att alla får synas, varje elev ska få bli sedd. Kännetecknet på en 
god lärare är att han lyssnar väldigt mycket på eleverna. När eleven upplever att denna 
relation fungerar går de gärna till läraren för att få hjälp eller råd. Det räcker inte med att 
läraren kommer till lektionssalen och håller en lektion eller en föreläsning. Det måste finnas 
en god relation mellan elev och lärare. 
 
Det är viktigt att läraren är ödmjuk och erkänner sina fel och misstag. Om läraren visar sig 
överlägsen och förmer än eleverna så kommer han inte att bli respekterad av dem.  
 
Läraren ska hela tiden vara ett gott exempel för sina elever. Läraren ska alltid komma i tid. 
Det räcker inte med att säga något verbalt, läraren måste även visa detta med sitt eget 
exempel. Detta gäller även hur läraren är klädd, att läraren är ”neat and clean”.  
 
Det räcker inte med att läraren säger att han tycker bra om sina elever, läraren måste visa detta 
genom sitt uppförande och agerande. Det viktiga är inte alltid att man säger något, utan hur 
man säger detta. Eleverna känner vad läraren menar innerst inne, elever har ofta en fenomenal 
förmåga att känna vad som ligger bakom orden. Eleverna känner om läraren arbetar som 
lärare enbart för att tjäna pengar eller om läraren arbetar som lärare eftersom han tycker om 
barn och ungdomar.  
 
”I think that always a good teacher always think about his students good”. Det är viktigt att 
läraren har goda tankar om sina elever. Läraren ska tänka att eleverna en dag kommer att bli 
duktigare än vad han är. ”This is my expectation,  this is my hope,  this is my vision. And I 
think that this is a real teacher vision.” Lärarens mål är att eleverna ska gå förbi honom 
kunskapsmässigt. 
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5.2 Utbildning och fortbildning 
 
Undersökningen betonade även betydelsen av lärarens utbildning. En lärare måste vara 
utbildad, både inom sitt ämne men även känna till sitt eget land, sin kultur och sina 
traditioner, detta för att kunna förstå sina elever.  
 
Det är viktigt att läraren kan sitt ämne. Om eleverna upplever att läraren inte kan det som han 
undervisar om kommer de inte att lyssna på honom, ”en lärare som inget vet kommer ju inte 
eleverna att lyssna på”.  När eleverna upplever att läraren kan mer än vad de kan, kommer de 
att respektera honom och visa uppmärksamhet.  
 
En examen behöver dock inte innebära att läraren är skicklig på att kunna undervisa och 
förmedla det som han kan inom sitt ämne. Det finns lärare som är väldigt kunniga, men 
eleverna gillar inte läraren. Detta medför i sin tur att de inte lyssnar på läraren, och lär sig 
heller inget. 
 
Det är viktigt att läraren kan sitt ämne, men läraren är ingen levande uppslagsbok. Läraren 
måste framhålla att han har fel ibland, att han inte kan allt. Läraren finns för att vägleda, inte 
för att tala om vad som är rätt eller fel. En god pedagog måste acceptera att han inte har 
svaren på alla frågor. Det är viktigt att pedagogen kan erkänna att han har fel, detta är ett 
tecken på att han har utvecklats mycket som människa. Likväl är det otroligt viktigt att en 
lärare har utbildat sig. 
 
En lärare kan vara mycket duktig rent ämnesmässigt, men besitter inte en förmåga att kunna 
engagera eleverna. Det är mycket viktigt med en god kommunikation mellan lärare och elever 
och en stark lyhördhet hos läraren. Läraren har kanske planerat att gå igenom ett visst 
ämnesområde, men måste helt ändra på lektionen för att ta upp något som just har inträffat 
kanske i klassen, i skolan eller i samhället i stort. 
 
Det finns även en fara med en lång och hög utbildning, detta kan leda till en stolthet hos 
läraren, att läraren anser sig vara förmer än eleven. Det finns lärare som tidigare har varit 
duktiga pedagoger, men de har fått en doktorsexamen som har lett till stolthet vilket har 
medfört att de har blivit sämre som pedagoger! 
 
Läraren är alltid en student, och han ska aldrig sluta med att vara en student. Om en lärare 
slutar att lära sig är han inte längre en god lärare. Läraren ska fortsätta att lära sig genom 
litteratur, genom de upplevelser som livet ger och genom möten med olika människor. Vi kan 
få kunskap genom att studera böcker och olika former av litteratur, visdom är däremot något 
annat. Visdom får vi när vi har prövat kunskapen i det vardagliga livet. ”Kännetecknande för 
en bra lärare är att han utvecklas hela tiden och lyssnar på eleverna väldigt mycket.” 
 
Det finns alltid mer att lära. Man kan lära genom hela livet, läraren ska vara en student även 
när han är åttio år gammal. Lärarens uppgift är att skapa en hunger hos eleven. Det är då 
viktigt att läraren själv har denna hunger, att ständigt lära sig mer och vara öppen för nya 
idéer och tankar. 
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5.3 Ett kall 
 
De intervjuade pedagogerna betonade att läraren bör uppleva sitt yrke som sin speciella 
uppgift, som sitt kall! En lärare ska arbeta som lärare eftersom han eller hon upplever att det 
är hans eller hennes uppdrag. 
 
Det är inte bra om en lärare är lärare eftersom han inte kunde få något annat arbete. ”Teacher 
is a good profession, it is a gift from God.” Det är viktigt att läraren upplever att läraryrket är 
lärarens uppgift och inte bara något som han gör för att tjäna pengar. Det räcker inte med en 
god utbildning för att bli en bra lärare, det måste även vara den personens speciella uppgift, 
gåva och kall. 
 
Mycket är medfött. Läraryrket är ett artistiskt yrke, det är ju lite av att vara en clown. Läraren 
ska vara beredd att kunna stå inför grupper, att kunna läsa av situationer. Läraren ska både 
kunna ta den bråkiga eleven och den glada eleven. Läraren ska ha en helhetssyn över 
situationen. ”Det är klart att det finns anlag någonstans.” Det är ett påfrestande och påpassat 
yrke, föräldrar har alla gått i skolan och det finns mycket tänkande och tyckande om skolan. 
Läraryrket handlar mycket om intresset för människor. 
 
Det är viktigt att läraren ser på sitt yrke som ett uppdrag och han ska vara väldigt ärlig i sin 
uppgift som lärare. Om en lärare är född till att bli lärare har han även en överlåtelse till sitt 
uppdrag. Alla är inte duktiga på att undervisa. Människor kan genom träning och utbildning 
komma upp till en viss nivå som pedagoger, men det är även en Gudagiven gåva att kunna 
vara en bra lärare. 
 
Det finns folk som inte är födda till att bli lärare. Alla passar inte som lärare. Som handledare 
för lärarstudenter stöter man vid några tillfällen på lärarstudenter som absolut inte passar för 
detta yrke. 
 
 
 
5.4 Motivation och engagemang 
 
De intervjuade lärarna betonar att en god pedagog är engagerad i sin uppgift. Kännetecknet på 
en god pedagog är att han eller hon kan motivera sina elever. 
 
En mycket god lärare för en av de intervjuade lärarna under hans skoltid var en lärare som var 
oerhört engagerad. Läraren hade temperament och ett starkt humör, samtidigt som han var en 
väldigt duktig svensklärare. De lärare som de intervjuade pedagogerna kom ihåg var lärare 
som kännetecknades av ett stort engagemang. Jag minns ju honom för att han var så oerhört 
engagerad, hade ett sådant fruktansvärt temperament och humör, vi var förtjust rädda för 
honom.” 
 
Det märks väldigt tydligt på studenterna vilka lärare de tycker om. De lärare som visar ett 
stort engagemang för eleverna och för sitt ämne blir även omtyckta som goda pedagoger. Två 
lärare som arbetar på en specifik skola är inte alls uppskattade av skolans elever. Vid närmare 
efterforskning visar det sig att just dessa två lärare inte alls är engagerade i sin lärargärning, 
utan de undervisar enbart för att de har lite tid över. När däremot lärarna är engagerade, så 
kommer eleverna ihåg både lärarna och deras undervisning. Eleverna upptäcker mycket snart 
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om lärarna är engagerade eller ej. När läraren visar lite engagemang, så lär sig inte heller 
eleverna mycket. 
 
Det är viktigt att läraren varierar sina lektioner, så att eleverna upplever att läraren verkligen 
vill att eleverna ska lära sig något. Det räcker inte med att enbart hålla en genomgång eller en 
välplanerad föreläsning. 
 
En engagerad lärare måste vara intresserad av sitt ämne. Lärarens engagemang är en mycket 
viktig faktor i elevens lärande. 
 
Det är samtidigt viktigt att läraren håller en god disciplin. Läraren vill ha en god disciplin för 
han vill att eleverna ska lära sig eftersom han tycker att hans ämne och läraruppgift är mycket 
viktig. Detta innebär inte att läraren ska stå och skrika och gapa, det medför ju bara ett 
motstånd. När det ska vara tyst, så får läraren se till så att det blir tyst. När det ska pratas så 
ska det pratas. Eleverna vill ha disciplin, både lärare och elever vill ha ordning och reda så att 
alla ska kunna arbeta och kunna lära sig. 
 
Det är viktigt att eleven får befinna sig i en bra situation med en bra omgivning, det är först då 
som hon kan börja ta till sig det som läraren försöker att förmedla. 
 
En av lärarens främsta uppgifter är att skapa en hunger hos eleven. Skapa en hunger efter att 
få lära sig mer. Lärarens uppgift är att visa eleven vilken väg de ska gå, men det är eleven 
själv som ska gå på denna kunskapens väg. Lärarens uppgift är att motivera eleven att gå 
vidare och upptäcka mer. Läraren kan inte undervisa om allt inom ett visst ämne, men läraren 
kan skapa en längtan hos eleven att lära sig mer. 
 
 
 
5.5 Att tycka om sitt arbete 
 
Undersökningen betonar att en god pedagog tycker om att vara lärare. 
 
En bra lärare tycker om sitt arbete. ”Jag är jättestolt över mitt yrke. Trivs alldeles utmärkt.” 
Det är en självklarhet att en lärare har ett intresse för sitt ämne. Har man inte detta har man 
valt fel yrke. Däremot kan jag som lärare behöva lite variation nu och då. Jag kan kanske 
undervisa i en annan kurs under ett år, jag har kanske olika ämneskombinationer och kan 
inrikta mig på ett annat ämne än det som jag brukar syssla med. 
 
Det är mycket viktigt att läraren själv trivs med sitt jobb för att eleverna ska kunna trivas i 
klassen. Det märks mycket snart om inte läraren trivs. Läraren blir då oengagerad och det blir 
jättetråkiga lektioner. En god pedagog upplever att han kan vara sig själv och att han trivs 
med sin lärarroll. 
 
Läraren är alltid lite utav en skådespelare som gillar att stå i centrum. Det är då viktigt att 
läraren trivs i denna roll, att han känner sig bekväm i sin uppgift. Det är viktigt att läraren har 
valt sitt jobb för att han trivs med detta. På så sätt kan man säga att läraryrket även är lite 
själviskt, läraren vill både höras och synas! 
 
När läraren tycker om sitt arbete är det även viktigt för honom att sköta sina åligganden och 
att komma i tid till sina lektioner. Det är även viktigt att läraren utgör ett gott exempel för sina 
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elever när det gäller att komma i tid. ”In our Bangladesh culture that means time and 
responsibility should be priority for teachers.”  
 
När en lärare tycker om sitt arbete är det även väldigt viktigt för honom att undervisningen 
blir klar och tydlig. Det ska vara enkelt att kunna förstå undervisningen. När läraren tycker 
om sitt arbete gör han allt för att hans undervisning ska bli så lättillgänglig som möjligt så att 
eleverna ska kunna tillgodogöras sig. 
 
En lärare som tycker om sitt arbete är väl förberedd. Det är viktigt för denna lärare att göra ett 
bra arbete, eftersom han är stolt över sitt arbete. Men även om läraren är väl förberedd så ska 
han vara flexibel, och snabbt kunna ändra på en lektions innehåll bara för att det ska bli så bra 
som möjligt för eleverna. 
 
En bra lärare gör hela tiden utvärderingar på sin egen undervisning, ”men jag säger så här nu 
är det så att jag sätter betyg på er och nu vill jag att de sätter betyg på mig.” Läraren vill 
utvärdera sitt arbete, så att det hela tiden blir bättre och att han på så sätt utvecklas som 
pedagog. 
 
 
 
5.6 Erfarenhet 
 
De intervjuade pedagogerna betonade livserfarenhet som en viktig faktor hos en god pedagog. 
 
Det är viktigt att en lärare har erfarenhet av livet. Du kan alltid få ett betyg eller en 
lärarbehörighet från ett universitet, men det är bara livet som kan ge dig erfarenhet. Erfarenhet 
behöver inte handla om ålder, en ung lärare kan ha lika mycket erfarenhet som en äldre lärare. 
Det handlar om hur du har lärt och att du har lärt ifrån livet. 
 
Har en lärare erfarenhet har han även mycket lättare för att ta tillfället när det kommer. Han 
känner sig tryggare i sin roll. Det är hela tiden viktigt att läraren frågar eleverna vad läraren 
gör för fel, att läraren får feedback, att läraren helt enkelt hela tiden tränar på sin lärarroll. 
 
Mycket av läraryrket handlar om träning. Man kan genom erfarenhet och lyhördhet lära upp 
sin lärarskicklighet. Det viktiga är dock att läraren är redo och villig till förändring. En av de 
intervjuade pedagogerna berättar att han som skolledare har sett hur medelmåttiga lärare har 
utvecklats till att bli mycket goda pedagoger under sin tid som lärare på en skola. 
 
Det är viktigt att läraren har ett ungt sinne. Detta handlar inte alltid om ålder, en ung lärare 
kan ha ett gammalt sinne och en äldre lärare kan ha ett ungt sinne. Det kan dock ofta vara 
lättare för en ung lärare eftersom eleverna kan känna sig friare att tala med honom. En ung 
lärare känner sig ofta mer hemma med nyare teknologi, datorer med mera. Medan en äldre 
lärare kan fastna i ett gammalt tänkande. 
 
En bra lärare kan ge exempel från sitt eget liv. Undervisningen blir mycket mer levande 
genom egna praktiska exempel. Det är mycket lättare att lära sig om man får höra exempel. 
Jesus var en mästare på att ge praktiska exempel, han var en god pedagog, en bättre pedagog 
tror jag inte att man kan hitta.” En lärare kan fängsla hur många som helst genom att berätta 
historier. 
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Vissa saker kan vara väldigt svåra att förklara, men genom en berättelse så kan det bli mycket 
lättare att förstå. Ibland måste läraren ta exempel för att eleverna överhuvudtaget ska kunna 
förstå vad läraren försöker att förmedla. 
 
 
 
 
 
5.7 Sammanfattning 
 
En kort sammanfattning av resultatet från undersökningen över vad som kännetecknar en god 
pedagog blir följande: 
 
En god pedagog tycker om sina elever och har en god relation till sina elever. Eleverna måste 
känna att läraren bryr sig om sina elever. 
 
En god pedagog har en bra och gedigen utbildning. Läraren ska kunna sitt ämne, men även 
äga en förmåga att kunna kommunicera sitt ämne. En lärare blir aldrig färdiglärd. 
  
En god pedagog upplever läraryrket som sin speciella uppgift. Alla passar inte till lärare, även 
om pedagogik handlar mycket om träning. 
 
En god pedagog är engagerad i sin uppgift. Är läraren engagerad så blir även eleverna 
motiverade att lära sig allt mer.  
 
En god pedagog tycker om att vara lärare. När läraren trivs med sitt jobb kommer även 
eleverna att trivas med sina studier. 
 
En god pedagog har erfarenhet av livet, och vågar att bjuda på sig själv och sina 
livserfarenheter. 
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6. Diskussion 
 
En fråga som jag själv funderade mycket över innan jag utförde undersökningen var om det 
skulle bli stor skillnad på svaren från lärarna från Bangladesh jämfört med svaren från lärarna 
från Sverige. Jag är fullt medveten om att utformandet av resultat delen skulle bli mycket mer 
komplicerad för min del om det skulle bli mycket stor differens på svaren från pedagogerna 
från de två helt olika länderna. Kanske lite till min stora förvåning så blev svaren mycket lika 
varandra. Lärarna från de två olika länderna tänkte mycket lika! Den enda direkta skillnaden 
var att en lärare från Bangladesh betonade hur viktigt det är för pedagogen att komma hel och 
ren till lektionen. Detta nämndes inte på något sätt bland de svenska pedagogerna, men jag 
tolkar detta svar som ett tecken på skillnaden i kultur och samhällsutveckling. 
 
 
6.1 Elevrelationen 
 
Det som var mest slående och intressant i intervjuerna var betoningen på relationen mellan 
lärare och elev. Det ständigt genomgående temat var vikten av att läraren tycker om sina 
elever. En del jämförde med relationen mellan en far och hans barn. Intervjuerna betonade att 
det inte ska vara en kompisrelation utan snarare en vänrelation. En kompis vill man vara 
tillsammans med och umgås med, en vän kan man få hjälp, uppmuntran och support utav. 
 
Vi kan finna samma tanke hos Steinberg. Han säger att en lärare helt enkelt ska tycka om sina 
elever och studenter136. Det är viktigare att läraren tycker om sina elever än att läraren kan sitt 
ämne, eller jag skulle till och med säga att det är viktigare att läraren tycker om sina elever än 
att han tycker om sitt ämne! Intervjuerna betonade oerhört starkt vikten av elevrelationen. 
Även Sundén poängterar elevrelationens betydelse mycket markant. Sundén säger att läraren 
inte är lärare för att han tycker om ett specifikt ämne, utan läraren är lärare för elevernas 
skull.137 
 
En bra lärare ser varje enskild individ och bryr sig om varje enskild elev. Tycker läraren om 
sina elever så sker detta per automatik. Vissa elever kan vara svårare att tycka om, men då får 
läraren anstränga sig att visa än större omtanke och omsorg. 
 
Vårt kroppsspråk kommunicerar mycket mer än våra ord. Kroppsspråk och tonfall kan utgöra 
upp till nittio procent av vår kommunikation. Detta medför att det inte går så lätt att dölja våra 
känslor. Steinberg understryker att vi kan säga en sak med vår mun, men vårt kroppsspråk och 
tonfall kan kommunicera något helt annat138. Vid ett tillfälle så var en lärare anklagad av sina 
gymnasieelever att han inte tyckte om dem. Läraren ställde sig upp, tittade strängt på dem och 
sa med grov låg röst ”jag tycker visst om er”. Hans agerande snarare befäste elevernas syn på  
läraren! 
 
När läraren tycker om sina elever så märks detta i hela atmosfären. Alla känner sig avspända 
och man har lätt till ett skratt. Jag tror att det är viktigt att vi inte underskattar skrattets 
betydelse. När vi skrattar blir vi avspända, kroppen bildar endorfiner, vi mår bra och får 
mycket lättare att ta in ny kunskap och bearbeta gammal kunskap. Skrattets betydelse kom 
fram i intervjuerna, men det nämndes väldigt lite i litteraturen! Det var enbart Steinberg som 

                                                 
136 Steinberg, sid.168 
137 Sundén, sid.118 
138 Steinberg, sid.28 
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tog upp detta i sin bok ”Världens bästa fröken”. Varför är det så? Varför betonas inte humorn 
och skrattet i den akademiska litteraturen? Anses det inte tillräckligt fint? Varje verksam 
pedagog vet vilken positiv inverkan ett eller några goda skratt har för hela atmosfären i 
klassrummet! 
 
Ibland betonas det att eleverna ska lyssna på sin lärare. Det är minst lika viktigt att läraren 
lyssnar på sina elever. Steinberg stryker under hur oerhört viktigt det är att läraren visar att 
han bryr sig om sina elever, att de är viktiga och värdefulla för honom139. Läraren ska även ha 
goda och höga tankar om sina elever. Steinberg säger vidare att läraren ska se vilken oerhörd 
potential det finns i varje elev140. Det är kanske en blivande Nobelpristagare som sitter 
framför mig! 
 
En tanke som jag har fått under arbetets gång är varför lärarna i undersökningen betonade 
elevrelationen mycket mer än vad författarna har gjort i litteraturen. Detta kan naturligtvis 
bero på mitt litteraturval. De författare som mest betonar elevrelationen är Sundén och 
Steinberg, två författare som själva under många år har arbetat med klasser och enskilda 
elever inom skolans värld. Kanske det helt enkelt är så att det inte låter så akademiskt fint att 
läraren måste tycka om sina elever?! De lärare som har sysslat mer med praktik och direkt 
undervisning ser det oerhört stora behovet av en god elevrelation. Jag syftar inte då på 
föreläsningar som i princip utgörs av en monolog med minimal elevrelation! 
 
Jag anser att detta med relationen mellan lärare och elev är A och O inom all pedagogik. Jag 
kan känna till alla olika pedagogiska teorier, jag kan vara mycket kunnig i mitt ämne. Har jag 
ingen kärlek och omtanke till dem som jag undervisar uträttar jag tyvärr väldigt lite i min 
pedagogiska verksamhet.141 
 
Jag ställde frågan till en lärarstudent som jag är mentor för, varför hon vill bli lärare. Svaren 
kom direkt utan någon som helst betänketid, ”eftersom jag tycker om barn och ungdomar”. 
Jag tror att hon kommer att bli en alldeles utmärkt lärare. Universitetet kan ge henne större 
ämneskunskap inom de ämnen som hon kommer att undervisa i. Universitetet har däremot 
mycket större svårighet att ge henne grunden till hela lärargärningen! 
 
När jag själv ser tillbaka på mina studier kommer jag fram till samma resultat som denna lilla 
undersökning. De lärare som jag med glädje kommer ihåg, de lärare som har påverkat mig 
och varit med och förmedlat kunskap som har varit betydelsefull är just de lärare som jag 
upplevde tyckte om mig. Jag kommer ihåg en lärare som hade mycket goda akademiska 
meriter och som låg långt fram i sin forskning. Jag kommer fortfarande ihåg hur svårt jag 
hade att ta till mig hans undervisning på grund av den distans som han visade mot oss elever! 
 
Vygotsky betonade det sociala sammanhangets betydelse för kunskapsinhämtande och 
kunskapsutveckling. Läraren spelar en mycket stor roll i detta sammanhang. En av lärarens 
stora uppgifter är att skapa en god atmosfär och ett gott klimat i klassrummet. En ambitiös 
gymnasieelev i artonårsåldern sa följande till en lärare ”det är märkligt, när jag kommer in i 
detta klassrum och har ett annat ämne så mår jag illa, men när jag kommer in och har ditt 
ämne så ska det bara bli roligt och spännande”! Langford säger i sin bok om Vygotsky att en 

                                                 
139 Steinberg, sid.22 
140 Steinberg, sid.26 
141 Bibeln, Nya testamentet sid.274 



33 

av skolans stora uppgifter är att betona den sociala utvecklingen hos eleven. Varje barn och 
elev är en social varelse.142 
 
Jag tror att läraren som person kommer att bli än viktigare i vårt postmoderna samhälle. Kvale 
betonar samma tanke när han säger att i ett samhälle där samtalet och det sociala samspelet 
blir än viktigare för att kunna vinna kunskap, kommer pedagogen som individ och person att 
spela en än större roll.143 Jag anser att det är oerhört viktigt att eleven känner att läraren står på 
elevens sida, och gör allt för att hjälpa och stötta henne eftersom läraren tycker om sina 
elever! 
 
Jag anser att Piaget´s tankar om att ge en undervisning på rätt nivå144 hör starkt samman med 
lärarens känsla för barnen. Tycker läraren om sina elever gör hon allt för att de ska förstå 
undervisningen. Det innebär att läraren lägger sig på rätt nivå för hela klassen som grupp, men 
även att läraren strävar efter att göra sin undervisning individanpassad så att den stämmer med 
varje enskild elevs individuella utvecklingsfas. 
 
Som en kort summering vill jag säga att relationen mellan elev och lärare är oerhört viktig. 
Läraren som person spelar en mycket stor roll. Kunskap är viktig, men pedagogen som ska 
vara med och förmedla kunskapen är minst lika viktig, kanske till och med mycket viktigare! 
 
 
 
6.2 Motivationens, uppmuntrans och engagemangets betydelse 
 
En god pedagog är en person som är duktig på att motivera. Motivationen är en mycket 
dynamisk kraft i formandet av tänkandet. Steinberg säger samma sak när han påstår att 
pedagogens huvuduppgift är att just motivera.145 När läraren motiverar sina elever så skapar 
hon ett intresse för sitt ämne. Ett av de allra bästa sätten att motivera är att uppmuntra. När 
eleven får höra att han eller hon är duktig och har gjort något bra så blir detta en sporre till att 
lära sig mera och få en större kunskap.  
 
Ett av de primära syftena för uppmuntran är att få eleven att börja tänka på egen hand. 
Kunskap handlar inte om att lära sig en viss mängd fakta, utan att lära sig att bearbeta och 
reflektera över olika påståenden, teorier och frågeställningar. Uljens säger något mycket 
tänkvärt när han påstår att pedagogens uppgift är att skapa en pedagogiskt motiverad 
huvudvärk!146  Pedagogen ska vara en person som reflekterar kring ämnena som hon 
undervisar i. Slavin är inne på samma tankegång när han säger att pedagogen även ska 
reflektera över sin egen pedagogik.147 
 
Det är viktigt att pedagogen hela tiden utvärderar sin egen undervisning, för att på så sätt 
kunna förändra och vidareutveckla sina egna pedagogiska färdigheter. Det är dock mycket 
väsentligt att utvärderingarna hela tiden är elevcentrerade148. Att eleverna upplever att de görs 
för elevernas skull och inte enbart för pedagogens skull. 

                                                 
142 Langford, sid.147 
143 Kvale, sid.41 
144 Woolfolk, sid.49 
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147 Slavin, sid.246 
148 Slavin, sid.479 
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En engagerad pedagog gör ständigt utvärderingar av sin undervisning för hon vill växa och 
utvecklas som pedagog. En god pedagog ser vikten av livslångt lärande även i sin egen 
pedagogiska utveckling!  
 
En god pedagog upplever att läraryrket är hennes speciella uppgift. Tidigare talade man ofta 
om ett kall. Jag tror att detta uttryck kan ha blivit missbrukat. Läraren kunde ta på sig ett 
självpålagt martyrskap, jag måste utstå allt detta i mitt läraryrke eftersom detta är mitt kall. 
Läraren kunde även ha överbetonat sin betydelse, genom att betona yrkets kall. Även om 
ordet kall har blivit missbrukat tror jag inte att vi får nervärdera eller förakta betydelsen av att 
olika personer är mer eller mindre lämpade för olika yrken och professioner. Jag tror det är 
viktigt att en lärare upplever att han eller hon har hamnat på rätt plats i livet, som en av de 
intervjuade pedagogerna sa :  ”Jag är jättestolt över mitt yrke. Trivs alldeles utmärkt.” 
 
Eleverna märker mycket snabbt när läraren trivs med sitt arbete. När läraren trivs i sin roll 
som lärare, så trivs även eleverna i sin roll som elever! En god pedagog trivs med att vara 
pedagog. Det är när läraren trivs med sin yrkesroll som hon vill utvecklas och göra sin 
undervisning så lättillgänglig som möjligt för sina elever. En bra lärare är stolt över sitt arbete. 
När läraren blir stolt över sin uppgift känner sig även eleven stolt över sin uppgift och man 
trivs. Läraren spelar en mycket stor roll i den trivsel som kan finnas och spridas i en skola. 
 
Mycket av läraryrket handlar om ett intresse för människor. När läraren ser sitt arbete som ett 
uppdrag, som en viktig uppgift, så blir hon även engagerad i sin uppgift vilket medför att hon 
blir mycket duktigare som pedagog. Det är de lärare som visar ett stort engagemang som även 
blir omtyckta som bra pedagoger. Det var några elever som hade börjat på en ny skola. De 
talade med sin mentor om några av de nya lärarna. De sa bland annat att de aldrig tidigare 
hade träffat så duktiga och engagerade lärare. Mentorn frågade då vad detta kunde bero på, 
varpå eleverna svarade att lärarna ifråga verkligen brann för sin uppgift! 
 
En av pedagogens viktigaste uppgifter är att skapa en hunger hos eleverna. Jag tror att det 
bästa sättet att göra detta är att själv ha en hunger att lära sig mer och att utvecklas mer både i 
teoretisk kunskap och i praktisk lärargärning. När läraren själv går vidare och har en längtan 
och strävan efter att lära sig mer, så uppmuntrar hon eleven att göra detsamma och att följa i 
lärarens fotspår. 
 
Vi får aldrig undervärdera erfarenhetens betydelse. En erfaren lärare är oftast mycket tryggare 
i sin lärarroll. När läraren känner sig trygg så sprids detta till hela klassrummet, och eleverna 
upplever en mycket större trygghet i sin roll på sin arbetsplats. En trygg lärare är även mer 
villig till förändring. Hon upplever inte konstruktiv kritik som ett personangrepp, utan ser det 
istället som en personlighetsutveckling och som en fortsatt utveckling av sin lärarskicklighet. 
En trygg lärare bjuder även gärna på sig själv och ger personliga exempel från sitt eget liv i 
sin undervisning. När läraren är trygg så ser hon på sig själv som viktig i sin pedagogiska 
gärning och ser på sina egna livserfarenheter som viktiga. 
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6.3   Slutsats och egna reflektioner 
 
Denna C-uppsats blir naturligtvis mycket bristfällig. Det är ett jättelikt område som jag 
försöker att behandla. Jag har bara tagit del av en bråkdel av all den litteratur som har skrivits 
inom detta område. Mitt val av litteratur har varit subjektiv. Även om det inte har varit 
medvetet så har mitt val av litteratur utgått från min egen förförståelse av ämnet149,150. 
 
Det är ett mycket begränsat antal av kvalitativa intervjuer jag har utfört. Valet av pedagoger 
från Bangladesh var även detta mycket begränsat och alla tre kommer från den lilla kristna 
minoriteten i detta land. Kristendomen har dock spelat en stor roll eftersom den kristna kyrkan 
har betonat behovet av utbildning, och det finns många skolor som har någon koppling till en 
kristen verksamhet. Det lilla urvalet talar mot min forskning inom denna uppsats, samtidigt så 
visar psykologins historia att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om 
syftet är att erhålla en generell kunskap. Detta är något som Kvale betonar i sin bok, Den 
kvalitativa forskningsintervjun.151 
 
Vad har jag lärt mig under arbetet med denna uppsats? - elevrelationens betydelse!  
 
Under de kvalitativa intervjuerna har detta påpekats om och omigen, ”The most important is 
to have love and a good relationsship”. Det är otroligt viktigt att läraren visar omsorg om sina 
elever, att läraren alltid är elevcentrerad. Det är pedagogens uppgift att skapa en god atmosfär 
i klassrummet, ”sedan måste man ha minst ett gott skratt varenda lektion.” 
 
I inledningen av arbetet ställde jag frågan om de grundläggande tankarna inom pedagogiken 
har förändrats under historiens gång. Jag skulle vilja svara, nej. Jag tror att en god elevrelation 
alltid har varit grundbulten i all fungerande pedagogik. Det verkar som att detta även är en 
tanke som finns både i öst och väst. 
 
En av frågorna jag ställde i arbetets början är varför en del lärare lyckas med att kommunicera 
sin kunskap, medan andra misslyckas. Jag anser att en stor del av svaret på denna fråga 
handlar om lärarens relation till sina elever, om jag tycker om barn och ungdomar. 
 
När jag som lärare har och visar ett starkt intresse för mina elever blir min ambition att de ska 
må bra eftersom jag vet att detta är viktigt för att de ska kunna växa i kunskap. När min 
längtan är att eleverna ska utvecklas både kunskapsmässigt men även socialt, lägger jag min 
undervisning på en nivå så att eleverna förstår. När jag tycker om mina elever blir dialogen 
och samtalet en viktig del i själva undervisningen. Det blir helt naturligt att jag motiverar och 
uppmuntrar eleven eftersom jag hela tiden vill eleven väl. Jag strävar efter att eleven ska 
utvecklas kognitivt, så mitt mål blir att eleven ska tänka kritiskt och reflektera över sin 
kunskap. 
 
Jag vill hela tiden utvecklas som pedagog, för elevernas skull. Jag vill vara en engagerad 
lärare eftersom jag vet att det är då som eleverna lär sig mest, och att det är då som jag skapar 
en hunger och törst efter att få lära mer. Jag är mycket väl medveten om att jag sprider en 
atmosfär kring mig själv. När jag trivs i min uppgift kommer även eleverna att trivas i sin 
uppgift. Jag är gärna personlig i min undervisning och bjuder gärna på mig själv, utan att 
fördenskull bli privat, eftersom jag vet att detta är positivt för eleverna. 
                                                 
149 Starrin 2000, sid.57 
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151 Kvale, sid.98 
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Jag tror att läraren som person kommer att bli än viktigare i det postmoderna samhället. Det 
postmoderna samhället präglas av en stark subjektivism. Detta är emellertid ingen ny tanke, 
redan den gamle grekiske filosofen Protagoras sade ett antal århundraden före Kristi födelse, 
”Människan är alltings mått”.152 Enligt Protagoras kan en och samma utsaga vara både sann 
och falsk beroende av situationen. Det innebär att varje kunskap är subjektiv och beroende av 
individen.153 Jag tror att lärarens relation till eleven är mycket viktig för elevens reflektion och 
tanke kring sin egen kunskapssyn och syn på olika teorier och tankar. 
 
Jag tror att det individcentrerade postmoderna samhället även kommer att utmärkas av mer 
och mer ensamhet. Det är individen som är viktig, men individen kan även bli mycket isolerad 
och ensam. Detta är en situation som många av våra elever lever i, och jag tror att ensamheten 
snarare kommer att öka än att minska. Detta innebär att läraren kommer att få spela en än 
större roll, och det blir ännu viktigare framöver att läraren har en god relation till sina elever. 
 
Denna studie har behandlat kriteriet för en god pedagog utifrån pedagogens perspektiv. Det 
skulle vara mycket intressant att behandla samma ämne utifrån elevperspektivet. Vad 
kännetecknar en god pedagog enligt dagens elever i början av 2000-talet? Anser verksamma 
lärare och aktiva studenter att samma saker bör känneteckna en god pedagog? Kan det vara så 
att lärarna har en syn på vad som kännetecknar en god pedagog och eleverna har en annan 
syn, eller är lärare och elever samstämmiga när det gäller denna fråga? En studie över detta 
ämne skulle kunna utgå från kvalitativa intervjuer, företrädesvis med elever på gymnasienivå 
eftersom lärarna i denna studie undervisar på detta stadium. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
152 Magee, sid.18 
153 Delius, sid.8, 9 
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