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Ledarskap i skolan är något som har givits litet utrymme i lärarutbildningen. En 
blivande lärare på lärarutbildningen har i stort sett fått bilda sig en egen uppfattning 
genom de praktikperioder som gavs. Under denna tid är det meningen att 
lärarstudenten ska visa på, ett för situationen lämpligt ledarskap, samt sätta gränser och 
hantera eventuella konflikter med eleverna. Syftet med denna uppsats var att få en 
inblick i hur lärare och elever beskriver en bra pedagog. Vad hade de tillfrågade 
etablerade lärarna för uppfattning av en bra pedagog?  Vad hade de tillfrågade eleverna 
i gymnasiet för uppfattning om vad ”en bra pedagog” är? Vad fanns det för likheter och 
skillnader mellan dem? För att svara på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer 
använts. Metoden som användes var semi-strukturella intervjuer med hjälp av en 
intervjuguide. Tre gymnasieelever och tre lärare på gymnasiet intervjuades. Resultatet 
av intervjustudien visade att de intervjuade eleverna var överens om att en bra pedagog 
måste kunna skämta, skoja och ha kul med eleverna. Läraren ska inte vara allvarlig 
hela tiden. De var även överens om att det skojiga inte får ta överhanden utan att 
läraren styr upp lektionen igen efter ett litet avbrott. Både lärarna och eleverna var 
överens om att arbetet i skolan måste kännetecknas av variation, när det gäller 
arbetssätt och innehåll. Detta stämde dessutom överens med forskningen om ledarskap. 
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1. Inledning 
Inom lärarutbildningen ges metoder i klassrummet liten plats. Hur är man en bra ledare 
och en bra pedagog för eleverna? Hur bör pedagogen röra sig, vara i klassrummet samt 
lägga upp sin undervisning för att få med sig eleverna och skapa ett bra lärande? Jag antar 
att det är något som man förmodas lära sig på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
och med hjälp av sina VFU-handledare. Kan det vara så att man som student ska lära sig 
det ovannämnda ”den hårda vägen”? Det vill säga genom VFU eller är det så att man 
automatiskt utvecklar detta då man kastas ut i verkligheten som färdigutbildad? 
Högskolan i Kalmar har ett diskussionsunderlag som lärarstudenten får med sig ut på sin 
VFU. Detta underlag ska VFU-handledare och student använda för att bedöma studentens 
arbete. Det som de kommer överens om kommer sedan att användas av betygssättande 
lärare på högskolan. I diskussionsunderlaget under rubriken ledarskap står det: ”1. visa på 
ett för situationen lämpligt ledarskap. 2. ta initiativ och visa engagemang för 
verksamheten. 3. sätta gränser och att hantera eventuella konflikter med eleverna. 4. ta 
ansvar för att organisera verksamheten så att elevernas säkerhet tillgodoses.”(Högskolan i 
Kalmar, 2006). Ett liknande dokument för Växjö Universitet innehåller ett par punkter 
som jag finner tillhör ledarskap: ”2. Ta vuxenansvar och uppvisa tydligt ledarskap. 3. 
Skapa kontakt med gruppen och enskilda elever. 4. Ta egna initiativ. […] 8. Visa 
förutsättningar att kunna utveckla en bra lärarkompetens.” (Lärarutbildningen, 2004). 
Ovanstående är vad högskolan i Kalmar och Växjö Universitet ger för fingervisning av 
vad som är viktigt i bedömningen av studenten. Utöver dessa dokument får dock 
studenten med sig uppgifter som gäller mer konkret för just den period som studenten ska 
ut på. 

Pedagogens beteende i klassrummet bör sannolikt spela stor roll för klimatet i 
klassrummet. Ett exempel är att lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har gett ut en 
bok om lärarprofessionens etik där de tar upp olika exempel gällande pedagogens praktik. 
Förbunden har låtit olika forskare formulera 16 principer som ska känneteckna 
pedagogens förhållningssätt emot eleverna i och utanför undervisningen (Nordenfalk 
2004).  

Ett andra exempel på beteendets betydelse visar Arne Maltén i sin forskning där han 
visar att kroppsspråksformer står för 55 % av budskapet i kommunikationen. Maltén 
anser att med kroppsspråkform menas minspel, ögonuttryck, gester och kroppsspråk 
(Maltén 1998). Jag tolkar att kroppsspråk är hållning, armarnas och händernas position 
samt hur man står vänd. John Steinberg tar upp att det icke-verbala i kommunikationen 
står för hela 80 %, resterande 20 % är alltså det som uttrycks.   

Jag blev intresserad för hur man ska leda och förhålla sig i klassrummet för att få 
till en bra arbetsmiljö i klassrummet. Jag använder omväxlande lärare och pedagog, men 
menar att de två titlarna är samma sak. Alla elever lär sig på olika sätt och olika 
förhållningssätt och ledarstil hos pedagogen i klassrummet torde ju då vara bra för olika 
elever.  



2 

1.1 Syfte  
Jag kommer i denna uppsats att ge en inblick i några etablerade lärares1 och elevers syn 
på en bra pedagog. I ”en bra pedagog” inkluderas även ledarskap då pedagogen leder 
arbetet i klassrummet.  

1. Vad har etablerade lärare i gymnasiet för uppfattning om vad ”en bra pedagog” 
är? 

2. Vad har eleverna i gymnasiet för uppfattning om vad som kännetecknar ”en bra 
pedagog”? 

3. I vilka avseenden kan man se likheter och skillnader mellan lärarna och elevernas 
syn på ”en bra pedagog”?  

                                                 
1 Etablerad lärare: Lärare som har arbetat ett par år. 
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2. Litteratur- och forskningsöversikt 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra och sammanfatta olika forskares arbeten om 
ledarskap i skolan. Detta för att reda ut vad forskningen säger om ledarskap i skolan.  

Jag kommer först att ta upp John Steinbergs tankar om humanistiskt ledarskap. 
Sedan kommer jag att ta upp Arne Malténs tankar om det pedagogiska ledarskapet. Sist 
kommer jag att ta upp Christer Stensmos redogörelse för sex olika forskares tankar om 
ledarskapet i skolan. Vad gäller Stensmos arbete kommer jag att välja ut två av de sex 
olika forskarna Stensmo tar upp.  

2.1 Humanistiskt ledarskap 
John Steinberg skriver: ”Humanistiskt ledarskap – människor som mår bra gör ett bra 
arbete.” (2006, s.7). Redan här visar Steinberg att humanistiskt ledarskap är inriktat emot 
att människan ska må bra. Boken utgår ifrån humanistiskt ledarskap i stort, inte enbart i 
skolans värld. Jag kommer dock att relatera Steinbergs budskap till skolan.  

Steinberg (2006) menar att humanistiskt ledarskap innebär en tro på individen, 
individens vilja att utvecklas, individens förmåga att ta ansvar, individens vilja att ta 
ansvar och vilja att samarbeta. Vidare skriver Steinberg att tillit och förtroende från 
ledaren får som följd att individen utvecklas och att kreativiteten tas tillvara. Dessutom 
ska ledarskapet vara situationsanpassat, det ska anpassas till gruppens och individens 
behov och förmåga. Ledaren ska vara en förebild.  

Steinbergs (2006) humanistiska ledarskap grundar sig i humanistisk psykologi. 
Denna psykologi ses som den tredje stora psykologiska rörelsen, efter Freuds 
psykodynamiska modell och den behavioristiska modellen. Den humanistiska psykologin 
ställde andra frågor än de tidigare samt att istället för att utgå från ett medicinskt 
perspektiv utgick man ifrån att förklara och analysera det som var friskt. Frågor som 
ställs kan vara: ”När fungerar vi som bäst?” och ”Varför förblir friska människor friska?” 
samt lite mer organisationsorienterat: ”Vilka är ingredienserna i en väl fungerande 
organisation?” (Steinberg, 2006 s. 43, 135). Steinberg anser alltså att läraren ska fokusera 
på det som är friskt, inte det som är sjukt, på styrkor, inte brister, det som fungerar, inte 
det som inte fungerar. 
Det humanistiska ledarskapet bygger på individens frihet och utveckling, men som all 
styrning så måste det även finnas en viss styrning och kontroll. Här anser Steinberg 
(2006) att man som humanistisk ledare antingen kan styra mot förutbestämda mål eller 
om du vill frigöra kraft och kompetens, ha målet mer öppet så att elevernas kreativa 
förmåga får styra. Steinberg skriver vidare att han menar att viss styrning och kontroll 
måste finnas men att det till stor del är upp till ledaren hur stor kontrollen och styrningen 
ska vara. Vidare anser Steinberg att ledaren kan inspirera, peka ut en riktning och sätta 
igång eller kontrollera hela vägen.  

Jag tolkar att Steinberg i sitt avsnitt om att mäta och följa upp samt kartlägga och 
förstå menar att humanistiskt ledarskap handlar om att släppa fram och utveckla 
individer. Ledaren kan sedan välja väg genom sin kontroll. En väg är att mäta elevernas 
resultat och delge eleverna. Den andra vägen att gå är att kontrollera elevernas resultat 
och sedan ta fram och samtala kring vad eleven har svårt för. Här tolkar jag att Steinberg 
menar att pedagogen ska försöka sätta sig in i och förstå elevens svårigheter. Sedan 
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återge eller samtala med eleven för att få fram elevens egen syn för att hjälpa eleven att 
fortsätta sin utveckling. 

Steinberg (2006) formulerar sju olika principer som man ska tänka på i 
humanistiskt ledarskap. Enkelhetsprincipen: man ska arbeta för att förenkla för eleverna, 
inte försvåra. Denna innebär att man ska vara tydlig i sitt arbete. Formulerar jag mig 
tillräckligt tydligt? Får alla samma bild av vad jag menar? Dessutom, menar Steinberg, 
hänger enkelhet och tydlighet ihop med möjlighet. Här menas att det jag förmedlar och 
de uppgifter jag delar ut ska medföra att eleverna får en möjlighet till egen kreativ 
problemlösning. Det ska upplevas som att jag öppnar upp istället för att stänga till.  

Trygghetsprincipen: här menas att människor som känner oro, rädsla eller stor 
osäkerhet inte har lugnet för att kunna arbeta optimalt. Här är det ledarskapet som styr, att 
skälla eller att uppmuntra. Steinberg (2006) tar upp ett exempel då två killar bråkar eller 
stör i klassrummet och att pedagogen då ropar över hela klassrummet och skäller på dem. 
Den humanistiska ledaren ska i detta fall titta mot dem, hjälper inte det så ska pedagogen 
långsamt gå emot dem och peka på deras uppgift och samtidigt titta ner på uppgiften utan 
att säga något. Då gör man helt klart att det är uppgiften som gäller och inget annat, det är 
pedagogens inflytande som används. Att i detta fall titta eleven i ögonen innebär, enligt 
Steinberg, att använda makt.  

Artighetsprincipen: detta innebär att alltid respektera andra och andras åsikter och 
samtidigt vara artig. Det innebär att alltid se alla man passerar och hälsa, prata lite lugnt 
med folk och att verkligen lyssna intresserat, håll dina löften och kom i tid (Steinberg, 
2006). 

 Etikprincipen: denna princip ligger nära artighetsprincipen och innebär att försöka 
leva som man lär. Gör man misstag, erkänn och rätta till. Steinberg (2006) ger ingen 
vidare fördjupning i denna princip men tidigare i boken har han behandlat vad humanism 
innebär. Där kom det fram att man som humanistisk ledare respekterar andra människor 
och deras åsikter. 

50/50 principen: denna princip har flera olika betydelser. Den grundar i att ledaren 
har 50 % av inflytandet och eleverna 50 %. Steinberg menar att 50 % av idéerna ska 
komma från eleverna, 50 % pratar ledaren 50 % pratar eleverna. Här anser Steinberg 
(2006) att det alltid är en balansakt att leda genom humanistiskt ledarskap. Kontroll måste 
finnas men klimatet ska samtidigt vara öppet på ett sådant sätt att alla trivs. Det är också 
viktigt att eleverna får medinflytande i såväl innehåll som arbetssätt.  

Steinberg anser att i en skola med humanistiskt ledarskap: ”… ska pedagogiken 
kännetecknas av tydliga spelregler. Gedigna basfärdigheter. Kreativ, samarbetsbaserad 
tema- och undersökande metodik.” (Steinberg, 2002 s. 45). 

Steinberg (2007) tar upp vad pedagogen enkelt kan påverka för att bli en bättre 
ledare i klassrummet. Pedagogens attityd påverkar eleverna, det handlar om pedagogens 
motivation, lust och entusiasm samt synen på vad som är möjligt. Här handlar det även 
om hur man möter eleverna varje dag och att man tycker om sitt uppdrag. Steinberg tar 
upp att pedagogens beteende påverkar. Hur möter pedagogen eleverna varje dag? 
Pedagogens röst, tempo, gester, placering i rummet, hur man instruerar, följer upp samt 
tränar eleverna till eget ansvar är saker som i stor grad påverkar. Vidare skriver Steinberg 
om pedagogens kompetens som pedagog. Pedagogen måste vara medveten om vad denne 
kan påverka i sin arbetssituation och se vilka faktorer som hjälper eleverna. Återigen tar 
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Steinberg upp att tydliga regler och inflytandemetoder är att föredra då alternativet är att 
pedagogen använder maktmetoder. 

2.2 Det pedagogiska ledarskapet 
År 2000 publicerade Arne Maltén sin syn på pedagogiskt ledarskap. Här tar Maltén upp 
och diskuterar forskning kring ledarskap och formulerar sin egen syn på pedagogiskt 
ledarskap. Malténs pedagogiska ledarskap är situationsanpassat och utgår därför från en 
människosyn som benämns den komplicerade människan. Denna syn innebär att 
människan är föränderlig i olika situationer och olika tid. Dessutom är situationen på 
arbetsplatsen föränderlig. Det sker ett växelspel mellan individens och organisationens 
behov. Ledarskapet ska därför ske situationsanpassat. I en tidig sammanfattning beskrivs 
det pedagogiska ledarskapet: ”Det pedagogiska ledarskapet innebär att sätta igång och 
vidmakthålla en kontinuerlig process, att vara katalysator för individers och gruppers 
utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan.” (Maltén, 2000 s. 
35-36). 

Maltén (2000) anser att det pedagogiska ledarskapets maktutövning innebär ett 
samspel mellan formell styrning och engagerade elever. Formell styrning innebär här att 
pedagogen har mer makt än eleverna på grund av att denne är just pedagogen. Om 
eleverna är engagerade, menar Maltén, kommer den formella maktutövningen bli mindre. 
Vidare beskriver Maltén sex olika sorters maktutövning. Kortfattat är de: expertmakt, 
som grundar i att den som är lärd är den som har makt och då får auktoritet. Personlig 
makt grundar i att personen ses upp till och är en förebild som andra vill efterlikna. 
Legitim makt grundar sig i positionen eller titeln som personen innehar. Belöningsmakt 
innebär den klassiska moroten – piskan. Bestraffningsmakt är som det låter, på något sätt 
bestraffa till exempel genom kvarsittning eller läxor. Den sista är tvångsmakt, i skolans 
värld finns skolplikten. Det är tvunget enligt lag att gå i skolan. Enligt Malténs syn på 
maktutövningen är endast tre av dem att föredra i det pedagogiska ledarskapet. De tre är 
den legitima makten, expertmakten och personlig makt. Detta för att de tre stämmer 
överens med en demokratisk ledarstil och med den komplicerade människan. De andra 
makterna leder till sämre klimat. 

Maltén (2000) tar upp forskning om vad en ledare måste behärska och vad 
relationen lärare elever bör präglas av. Det som framkommer här stämmer väl överens 
med en humanistisk människosyn som Steinbergs forskning presenterat tidigare i denna 
uppsats. Kortfattat menar Maltén att eleverna ska veta var de har för möjlighet att 
påverka, alltså medinflytande, att eleverna ska förstå att eget ansvar krävs, samt att de 
demokratiska värdena gäller så att båda parter, lärare och elev, är ärliga och kan prata 
klarspråk med varandra. Dessutom att båda parter bryr sig om varandra, upplever 
självständighet, frihet till egen utveckling och öppenhet på ett sådant sätt att konflikter 
kan tas upp på ett objektivt sätt och inte på ett subjektivt sätt där man ser till person. 
Verkligen viktigt i Malténs syn på pedagogiskt ledarskap är elev engagemang, att 
verkligen bry sig om eleverna. Dessutom anser Maltén, som tidigare nämnt, att 
situationsanpassat ledarskap kännetecknar pedagogiskt ledarskap. Detta innebär att 
pedagogen i klassrummet ska välja mellan olika ledarstilar som kan placeras på en skala 
där ena sidan visar på starkt ledarinflytande och andra sidan starkt grupporienterat 
ledaragerande. Sedan vilken sorts ledarskap som sedan väljs beror på den just nuvarande 
situationen i klassrummet hos just de elever som är där. Olika klasser och olika elever i 



6 

samma klass kan kräva olika ledarstil. Detta ligger nära den komplicerade människan 
som människosyn. 

Maltén (2000) tar dessutom upp motivationsforskning, det finns en röd tråd genom 
forskningen och det är att de mellanmänskliga relationerna eller de mellanmänskliga 
behoven har större betydelse för att motivera än att fokusera på hur organisationen ser ut. 
Det framgår i motivationsforskningen att man ska satsa på samhörighet, erkännande, 
medinflytande och medansvar. Dessutom ska upplevelser av att lyckas, se resultat och att 
utveckla sig själva främja effektivitet. 

Då det gäller hela skolans styrning tar Maltén (2000) upp olika styrsätt och slutligen 
formuleras det som Maltén menar skulle ge störst fördelar. Maltén anser att pedagogiskt 
ledarskap ger störst fördelar och att det då innehåller ett situationsanpassat ledarskap samt 
ett målinriktat ledarskap för att kunna nå upp till nationella, kommunala och lokala mål. 
Vidare skriver Maltén att ett visionärt och förnyelseinriktat ledarskap ska finnas för att 
långsiktigt utveckla skolan. Även ett participativt/relationsinriktat ledarskap som siktar 
emot att motivera och engagera elever och lärare behövs för att nå målen som är 
uppställda för skolan. Visionsstyrningen ska här fungera som ett riktmärke för 
målstyrningen: Målstyrningen blir mer konkret än visionen. Dock, påpekar Maltén, visar 
målstyrningen enbart målet, inte vägen dit. Jag tolkar att vägen dit bestäms av lärare och 
elever ihop.         
Likt Steinberg tar Maltén (2000) upp viktiga saker som en lärare måste ha med sig i 
mötet med andra. Maltén skriver att pedagogen ska föra ett ledarskap som genomsyras av 
etik. Detta går ut på att tjäna andra istället för att fokusera på sin egen karriär, att visa 
medkänsla med andra för att de ska känna sig sedda och bekräftade, att engagera sig i 
andra som är i svårigheter. Svårigheterna kan gälla både skolan eller personliga problem. 
Vidare skriver Maltén att pedagogen ska kommunicera med andra på ett sådant sätt att 
man aktivt lyssnar och gör sig förstådd hos alla och att skapa meningsfullhet. Ytterligare 
två saker som ska känneteckna pedagogens arbete presenteras: att äga egen livskvalitet 
och att kunna kombinera makt och visdom. Dessa två finner jag mycket intressanta. Att 
äga egen livskvalitet förklaras med att uppträda med personlig integritet, moral och 
principfasthet, vara trovärdig, vara sig själv samt vara lojal med andra som är lojala emot 
dig. Äga egen livskvalitet, kombinationen av makt och visdom, skulle då innebära att 
som pedagog i klassrummet kommentera saker som kommer upp där pedagogen förklarar 
”men det är min personliga åsikt”, alltså att man emellanåt blir personlig istället för att 
konstant vara kvar i lärarrollen och möjligen uppfattas som stel och något tråkig. Detta 
tror jag skulle ge en del mervärden, men det kräver också sina välvalda tillfällen. Att 
kunna kombinera makt och visdom förklaras med ett citat från Platon: ”utan visdom är 
makten tyrannisk, utan makt är visdomen innehållslös” (Maltén, 2000 s. 187). Jag tolkar 
detta som att en lärare använder sin makt2 utan hänsyn till individen och att visdom3 utan 
makt är pedagogen som förklarar lugnt och försiktigt att eleverna måste skärpa sig 
samtidigt som klassen är i fullt uppror, pedagogen har ingen auktoritet. 

2.3 Tre olika ledarstilar 
År 2000 publicerade Christer Stensmo en bok där han har fokuserat på att en lärare hittar 
sin egen ledarstil. Stensmo har därför gått igenom sex olika forskarens syn på ledarskapet 
                                                 
2 Makt: pedagogen har en viss makt genom sin titel och makt över sin egen praktik. 
3 Visdom: djupare kunskaper och erfarenheter. 
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i klassrummet. Dessa sex skiljer sig i människosyn, hur undervisning och hur ledarskap 
ska vara i ett klassrum. I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta två av de sex olika 
stilarna och vad Stensmo säger om dem samt ge exempel på vad de innebär. De sex 
ledarstilar som Stensmo beskriver är placerade efter en linje där ena änden innebär stor 
lärarkontroll och där den andra änden innebär stor självkontroll hos eleven. Först ska jag 
sammanfatta Stensmos egen syn på vad ledarskap i klassrummet är. Därefter kommer jag 
att ta upp två av de sex ledarstilar Stensmo tar upp.  

2.3.1 Ledarskap i skolan 
Stensmo (2000) skriver att en lärare måste ha tre övergripande kompetenser, dessa tre är 
ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. Ledarkompetens innebär att 
pedagogen har kunskaper om och färdigheter i att leda och att organisera verksamheten i 
klassrummet samt skolan. Att leda och organisera innebär vidare att pedagogen hanterar 
frågor om disciplin, ordning, och elevomsorg. Dessutom att gruppera eleverna för olika 
arbetsuppgifter även då en enskild elev så att alla kommer igång med sitt arbete. 
Pedagogen har då fem arbetsuppgifter: planera undervisning, kontrollera elever och 
klassen, motivera elever, gruppera elever samt individualisera. Individualisera beskrivs 
sedan utifrån läroplanerna att undervisningen ska utgå från varje elevs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Stensmo anser att individualisering kan 
innebära att tiden en elev behöver för en viss uppgift kan varieras, uppgiftens innehåll 
kan varieras, arbetssättet kan varieras eller att lärstilen en elev använder kan varieras. 
Individualisering kan även innebära variation som grundar i elever i behov av särskilt 
stöd.  

Stensmo (2000) beskriver även vad kontroll, motivation och planering innebär. 
Kontroll ska då vara en process då pedagogen försäkrar sig om att elevernas beteende i 
klassrummet stämmer överens med mål, förväntningar eller planer som skolan, lärarna, 
föräldrarna och eleverna har för arbetet i skolan. Mer konkret innebär det hur den 
schemalagda tiden används, hur förhållningssättet är till uppgifterna eleven har, hur 
relationerna är mellan lärare – elev och elev – elev. Kontrollen utgår också ifrån de regler 
och rutiner som finns formulerade i styrdokument samt lokal arbetsplan.  

Motivation beskriver Stensmo som ”de processer som sätter människor i rörelse 
mot bestämda mål.” (Stensmo, 2000 s. 10). Målen beskrivs som något att uppnå eller att 
undvika något. Mer konkret kan målen vara något inom eleven som ska tillfredsställas 
(ett behov) eller någon resurs som ska utvecklas (till exempel elevens läsförståelse, min 
tolkning). Det kan även vara något utanför eleven. Stensmo beskriver detta som att målet 
kan ge en vinst eller belöning om det uppnås, att kostnader eller straff undviks om målet 
uppnås. Motivationsarbete innebär att hjälpa eleven att förstå vad ansträngningen och 
arbetet leder till. 

Planering beskriver Stensmo (2000) är det som håller ihop de andra delarna 
(kontroll, motivation, gruppering och individualisering). Planering innebär att man utifrån 
erfarenheter fattar beslut som ger framtida konsekvenser. Denna planering kan ske före 
handling, i handling och efter handling. I handling innebär att man under tiden man tar ett 
beslut, snabbt på grund av händelser just nu, vilket leder till planering efter handling. 
Stensmo beskriver vidare att planering även innefattar det sociala i och runt klassrummet 
och inte enbart innehåll och form.  
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2.3.2 Beteendemodifikation 
Stensmo (2000) tar upp Burnards ledarstil beteendemodifikation. Denna stil befinner sig 
närmast lärarkontrolländen på den tänka skalan mellan lärarkontroll och elevers 
självkontroll. Denna stil grundar sig i behavioristisk inlärningspsykologi som menar att 
inlärning är beteendeförändring som inte beror på biologiska eller kemiska orsaker.  

Tre olika inlärningstyper beskrivs, de är: respondent inlärning, operant inlärning 
och modellinlärning (Stensmo, 2000). Respondent inlärning är vissa reaktioner som 
kopplas till vissa situationer eller olika stimuli. Exempel på reaktion är flykt eller kamp. 
Stimuli kan då vara något som leder till medfödda reaktioner som har ett 
överlevnadsvärde. De medfödda reaktionerna kan associeras till olika saker. Ett exempel 
är att smälla ihop två grytlock bakom ryggen på en pojke som leker med en tygkanin. 
Pojken kopplar det höga ljudet till kaninen och blir då rädd. Även senare då pojken får 
kaninen blir pojken rädd, detta utan att ett högt ljud görs. Pojken har fått en fobi för 
tygkaninen. På detta sätt menar man att en elev kan få en fobi för ett klassrum då man 
varit med om en kränkning, utskällning eller att man har blivit sårad. Klassrummet ger då 
ett starkt obehag. Klassrummet ger en stimuli till reaktionen fruktan. 

Operant inlärning grundar i beteendeexperiment där det finns möjligheter till olika 
beteende (Stensmo, 2000). Det ena ger belöning (målet uppfylls) och det andra ger 
bestraffning eller utebliven framgång. Efter ett par försök kommer det beteende som ger 
bestraffning att försvinna. Stensmo återger B. F. Skinners forskning om detta. Skinner 
formulerade en formel Sa-R-Sk. Sa står för antecedent, det som händer i miljön innan ett 
beteende. R står för respons och Sk står för konsekvens.    
Stensmo (2000) beskriver antecedenter, detta beskrivs som en vink eller en hjälp på 
traven. Innebörden är till exempel att en rektor som står i korridoren då eleverna kommer 
in ger en vink om att stoj och spring inte är ett lämpligt beteende. Konsekvens är det som 
händer efter ett visst beteende. Det kan vara förstärkande, negativt eller positivt. Det kan 
också vara bestraffande eller utebli helt. Vidare beskrivs av Stensmo att förstärkning är 
en händelse som följer ett visst beteende och som ökar risken för att just det beteendet ska 
hända igen. Negativ förstärkning är att något obehagligt försvinner och ökar då 
sannolikheten för att beteendet inte ska hända igen. Positiv, att en belöning följer på ett 
beteende och ökar sannolikheten att det händer igen. Bestraffning innebär att 
sannolikheten för att ett beteende ska hända igen minskar på grund av att beteendet ger en 
bestraffning. Det kan även innebära att ett beteende försvinner, så kallad utsläckning.  

Den tredje och sista inlärningstypen, enligt Burnards, är modellinlärning (Stensmo, 
2000). Detta grundar i att man lär sig något genom att imitera en annan person som redan 
kan utföra ett beteende som man tänkt lära sig. Modellinlärning gäller främst inlärning av 
sociala beteenden. För att en inlärning ska ske räcker det med att man observerar någon 
som utför ett socialt beteende rätt. Här är det alltså till exempel förebilder eller idoler som 
ger inspiration till olika beteenden.  

Stensmo (2000) skriver att i Burnards ledarstil används i praktiken en 
beteendeanalys, som beskriver vad som föregår ett beteende samt efter och vad det sedan 
får för konsekvenser. Beteendeanalyser ska sedan leda till åtgärder från pedagogens sida 
som ska leda individen till önskvärt beteende. Detta kan vara att ge en elev mer 
uppmärksamhet för att få eleven att koncentrera sig mer på uppgiften istället för att göra 
annat. Stensmo kopplar denna ledarstil till sin egen beskrivning av ledarskapet i skolan, 
de fem olika arbetsuppgifterna pedagogen har. Denna ledarstil har stort individuellt 
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elevfokus, inte grupporienterat. Dock kan denna metod också gälla en grupp eller klass. 
Man kan tänka sig att ett visst socialt beteende är olämpligt hos eleverna och att dessa 
måste samarbeta med pedagogen då denne försöker få bort det olämpliga beteendet. 
Kontroll har stor vikt i denna typ av ledarstil, till exempel kräver beteendeanalysen 
naturligtvis kontroll av eleven eller gruppen ifråga. Även förstärkning, bestraffning eller 
metoder för att släcka ett beteende kräver kontroll av det felaktiga beteendet. Motivation 
kopplas i denna ledarstil till förstärkning, detta för att ge ett beteende som ger stor 
inlärning. Stensmo anser att mycket av denna typ kan ske intuitivt eller oplanerat i 
klassrummet men för att försäkra sig om att ett beteende har arbetats bort kan 
dokumentation och uppföljning vara till stor hjälp. Stensmo menar att ett resultat säkrare 
och effektivare uppnås om det planeras, dokumenteras och följs upp.  

2.3.3 Aktivt ledarskap 
Stensmo (2000) tar upp Thomas Gordons ledarstil, aktivt ledarskap, som utgår från Carl 
Rogers syn på lärande. Den psykologi som Gordon och Rogers faller under är 
humanistisk psykologi, likt John Steinbergs humanistiska lärande. 

Thomas Gordons ledarskap har dessutom en utgångspunkt i fenomenologisk 
psykoterapi, då Gordon är doktor i klinisk psykologi. Fenomenologisk psykoterapi 
innebär att man tittar på människans upplevelser eller erfarenheter av sig själv och 
omvärlden. Ledarstilen ligger nära elevers självkontroll på skalan emellan lärarkontroll 
och elevers självkontroll (Stensmo, 2000). 

Gordon har studerat klientcentrerad psykoterapi för Carl Rogers (Stensmo, 2000). 
Stensmo skriver vidare att Rogers har synen att människan drivs av självförverkligande 
och när rörelsen emot självförverkligande hamnar snett behöver människan gå i terapi. 
Alltså att personens upplevelse av sig själv och personens verkliga jag inte stämmer 
överens leder till ett behov av terapi. När sedan personen hamnar i terapi måste 
terapeuten skapa en miljö som kännetecknas av äkthet, acceptans och empati. Med äkthet 
menar Rogers att terapeutens handlande och inre tankar är lika. Det innebär att terapeuten 
alltid är äkta emot klienten vad det gäller åsikter och då handlande. Kroppsspråk och det 
som sägs måste stämma överens. Rogers menar att de känslor som finns hos pedagogen 
efter vad eleven säger och gör måste lyftas fram. De känslorna kan inte tryckas undan 
genom att säga eller göra något som inte stämmer överens med känslorna. Uppriktighet 
premieras enligt Rogers syn. Rogers menar att pedagogen har stort ansvar att känna sig 
själv och känna igen samt lita på sina egna känslor.  

Acceptans innebär, enligt Rogers, att pedagogen och eleven accepterar och känner 
respekt inför varandra. Detta är något som formar attityden gentemot varandra. Rogers 
menar att pedagogen och eleven accepterar varandra som de är och trycker på att det inte 
är ”jag accepterar dig bara om du förändrar dig” (Stensmo, s. 192). Rogers anser att 
människor som känner sig accepterade och uppskattade känner sig värdefulla. Människor 
som däremot känner sig avvisade och inte uppskattade känner sig värdelösa.  

Stensmo (2000) skriver att Rogers empati går ut på att då pedagogen är äkta emot 
eleven samt accepterande så kommer pedagogen att kunna vara empatisk gentemot 
eleven. Empati förklaras med att pedagogen kan ”läsa” elevens tankar och känslor. 
Sympati till skillnad mot empati är att en person dras med i någon annans känslor och 
upplevelser, alltså att man lider med den andra personen. Empati innebär att man får en 
insikt i en annan persons inre känsloliv och upplevelser. Empatin finns i olika nivåer. Den 
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första nivån innebär att pedagogen har förstått och har möjlighet att återge de känslor 
samt tankar som eleven känner och ger uttryck för. Nästa nivå innebär att pedagogen kan 
återge elevens känslor med samma inlevelse så att eleven hör vad eleven just uttryckte 
och kände fast nu med pedagogens röst, detta kallas spegling. Den sista nivån innebär att 
pedagogen visar att denne har förstått och på ett djupgående sätt reflekterar elevens 
känslor och upplevelser på ett sådant sätt att eleven själv görs medveten om vad denne 
känner. Denna sista nivå bygger på vad eleven kände genom att eleven görs medveten om 
vilken känsla eller tanke som eleven förmedlade. Detta kallas klarifiering.  

Stensmo (2000) anser att de ovanstående tre, äkthet, acceptans och empati, är något 
som kommer med tiden. Pedagogen och eleven lär sig av varandra. Gordons syn på 
lärande sammanfaller med Rogers; Gordon har aktivt lyssnande där Rogers har empati, 
Gordons jag-budskap motsvaras av Rogers äkthet och Gordons aktiva lärarskap innebär 
att pedagogen måste vara accepterande och varm. Gordon menar att relationen elev och 
lärare är god då öppenhet och klarhet leder till att båda parter vågar säga vad de känner 
genom ärlighet och att tala rakt med varandra. Omsorg leder till att båda känner att den 
andre räknar med den första och att de bryr sig om varandra. Ovanstående gäller även om 
relationen kännetecknas av oberoende och frihet så att båda parter kan växa och utvecklas 
individuellt. Gemensamma konflikter ska lösas, enligt Gordon, på ett sådant sätt att det 
inte sker på den andras bekostnad.  

Enligt Stensmo (2000) lägger Gordon stor vikt vid kommunikations- eller 
relationsstörningar i klassrummet. Så fort något sådant uppkommer ska pedagogen ställa 
sig frågan: Vem äger problemet, läraren eller eleven? Vidare skriver Stensmo att vad en 
elev säger och gör kan åskådliggöras med en rektangel, rektangeln illustrerar då ett 
fönster som pedagogen ser eleven genom. Fönstret delas sedan i två delar där den övre 
delen visar vad eleven får göra och säga. Den undre delen visar vad eleven inte får göra 
eller säga. Stensmo anser att olika lärare kan ha olika stora delar av fönstret. En sträng 
lärare har en större del för oacceptabelt beteende och en snäll och tillåtande lärare har en 
mindre del för oacceptabelt beteende. 

Stensmo (2000) skriver att fönstret kan även delas i tre delar då det illustrerar vems 
problem det är då pedagogen svarar på frågan: Vem äger problemet, läraren eller eleven? 
Ett problem som väcker negativa känslor hos pedagogen, så som ilska och irritation, visar 
att beteendet inte är acceptabelt. Därefter måste frågan på vem som äger problemet 
besvaras, Stensmo tar upp att denna typ av problem oftast beror på pedagogen. Då 
pedagogen känner sig lugn och avslappnad inför ett elevbeteende visar hon/han att 
beteendet är acceptabelt och inget problem. 

Stensmo (2000) menar att Gordons aktiva lärarskap handlar mycket om hur 
kommunikationen mellan lärare och elever är. Stensmo ger exempel på olika spärrsvar 
som kan känneteckna en lärare som kommuniceras fel, till exempel att ge direktiv och 
tillsägelser ”sluta klaga och gör någonting istället”, varna och hota ”Det är bäst att du…”, 
ge råd och förslag ”om jag var du så…” (Stensmo, 2000 s. 201-202). Alla de exempel 
som tas upp leder till att kommunikationen slutar, de är destruktiva. Stensmo avser att 
pedagogen ska börja med att lyssna aktivt. Det innebär att pedagogen försöker tolka 
meningen i det som eleven försöker förmedla i sin kommunikation med pedagogen. Detta 
kan återkopplas till vad Rogers benämnde som empati, som finns i tre steg nämnt ovan. 
Det aktiva lyssnandet, enligt Stensmo (2000), innebär att eleven får återkoppling som 
visar att denne blir sedd och hörd. 
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Stensmo (2000) skriver att Rogers äkthetssyn motsvaras av Gordons jag-budskap. 
Jag-budskap innebär, att fokus från elevens beteende flyttas till pedagogens upplevelser 
och känslor av elevens beteende. Vidare anser Stensmo att pedagogen då äger problemet, 
att beteendet blir ett problem för pedagogen. När fokus flyttas från eleverna och deras 
beteende till någon annan, som mår sämre av beteendet, ger det större chans till att 
eleverna ändrar sitt beteende. Alternativet, som enligt Stensmo ofta sker, är att pedagogen 
säger ifrån direkt till eleverna att deras beteende är dåligt. Då anklagas eleverna och 
klimatet blir sämre. Ett exempel är ”Du är hänsynslös mot alla i klassen.” istället för ”När 
du kommer sent, blir jag distraherad och avbruten i det jag håller på med.” (Stensmo, 
2000 s. 206). Pedagogen förmedlar sin känsla och ingen blir personligt anklagad.  

Stensmo (2000) tar upp Gordons konflikthantering som menar att demokratisk 
konfliktlösning är att föredra. Pedagogen börjar då med ett jag-budskap och sedan börjar 
pedagogen att aktivt lyssna på vad eleven säger. Konfliktlösningen består i sex steg. 
Första steget innebär att definiera konflikten, vad ligger bakom. Steg två innebär att 
samla in tänkbara lösningar, många tänkbara lösningar är att föredra. Vidare ska 
pedagogen inte utvärdera lösningarna utan bara lägga fram dem. I steg tre utvärderas 
förslagen, pedagogen och eleven diskuterar de olika förlagen. I steg fyra beslutar man om 
det förslag som ska användas. Det kan vara flera förslag som är lika bra. Då gäller det att 
visa att man provar ett förslag men att de andra inte är uträknade. I steg fem bestäms hur 
beslutet ska genomföras. Vem som ska göra vad och när görs klart för alla parter. I det 
sista steget utvärderas hur problemlösningen har fungerat. Var beslutet bra? 

Stensmo (2000) relaterar lärarens fem arbetsuppgifter till Gordons aktiva ledarstil: 
kontrollera, motivera, gruppera, individualisera och planera:  

Kontroll: Stensmo anser att Gordons aktiva lärarstil utgår ifrån att pedagogen inte 
kan kontrollera elevernas beteende utan att pedagogen kan lära eleverna att kontrollera 
sina handlingar själva och att de ska kunna ta konsekvenserna av sitt beteende och 
handlande.  Vidare menar Stensmo att Gordons ledarstil bygger på själv-kontroll. Aktivt 
lyssnande gör eleven medveten om vad eleven förmedlar. Jag-buskap uttrycker 
pedagogens och elevernas behov och önskningar samt genom demokratisk 
konflikthantering kan lärare och elever lösa konflikter på ett sådant sätt att ingen känner 
sig som en förlorare.  

Motivation: Stensmo (2000) anser att motivation ses hos Gordon och Rogers som 
människans inneboende drivkraft till självförverkligande. Genom aktivt lyssnande, jag-
budskap samt demokratisk konflikthantering ska motivationen flöda i klassrummet.  

Gruppera: Vad det gäller grupper eller enskilt lärande skriver Stensmo (2000) att 
Gordon menar att arbetssätten ska växla, det ska balanseras. Det kommer dock fram att 
grupper om två där eleverna får lösa ett problem tillsammans är att föredra, men eleverna 
måste även få arbeta ensamma. 

Individualisera: Stensmo (2000) skriver att då Gordons ledarstil bygger på 
humanistisk psykologi ser man varje enskild elevs unikhet och att krav, kommunikation 
och undervisning anpassas till detta. Umgänget med varje elev måste anpassas efter den 
enskilda eleven. Föräldrar känner sitt barn bäst och ska därför engageras i individuella 
studiegångar som rör deras barn.  

Planering: Stensmo menar att Gordons ledarstil kräver noggrann planering och 
genomtänkt sådan. Eleverna måste inskolas i aktivt lyssnande, jag-budskap och 
demokratisk konflikthantering. Pedagogen måste hela tiden vara välförberedd och påläst.  
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3. Metod 

3.1 Procedur 
Intervjumetoden kvalitativa intervjuer har använts och här är det viktigt att respondenten 
får styra intervjun efter vad denne anser är intressant att ta upp. Metoden innebär att man 
kan ha intervjun helt ostrukturerad, mer som ett samtal eller något strukturerad. I den mer 
strukturerade intervjun kan man ta hjälp av en lista med vissa teman som intervjun ska 
behandla, en så kallad intervjuguide (Bryman, 2002). Bryman kallar den mer 
strukturerade intervjun för semi-strukturerad intervju och det är den intervjumetod som 
används i denna undersökning. En intervjuguide formulerades, med några mer specifika 
frågor, för att vara till hjälp för intervjuaren vid intervjutillfället (Se bilaga 1). Enligt 
Bryman ska frågorna i intervjuguiden vara öppna för att respondenten ska kunna ta upp 
och verkligen kunna visa vad respondenten själv har för ståndpunkter i ämnet. 
Intervjuguiden ska även skapa ordning i det som intervjuaren vill ha svar på. Vidare 
skriver Bryman att ordningen på intervjuguidens frågor inte ska vara spikad, utan 
respondentens svar kan täcka in en fråga som inte har ställts och intervjun kan få en 
vändning så att en annan fråga är aktuell än den som skulle ha varit aktuell om man följt 
en rangordning av frågorna. Bryman anser att intervjuguiden ska formuleras med ett 
enkelt språk och frågorna ska utformas så att de underlättar att undersökningens 
frågeställningar svaras. Vidare tar Bryman upp att ledande frågor inte får ställas, alltså 
intervjuaren ska inte ställa frågor på ett sådant sätt att respondenten enkelt kan hålla med. 

Metoden valdes för att intresset i denna studie ligger riktat mot respondenternas 
ståndpunkter vad det gäller ”en bra pedagog”. Metoden medför att respondenten ges tid 
att fundera på sitt svar och möjligheten till följdfrågor finns för att utveckla 
respondentens svar. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det viktigt att respondenten vid 
intervjutillfället känner sig viktig och får tala till punkt. Bryman (2002) håller med i detta 
då han anser att den semi-strukturerade intervjun har som mening att respondenten ska ge 
ett fylligt och detaljerat svar, detta sker då respondenten får tid på sig. Olsson och 
Sörensen (2007) beskriver intervjun som journalistisk intervju. Olsson och Sörensen 
menar att intervjun är konstruerad för att öka respondentens samarbetsvilja och 
möjligheterna till att få intressanta och väsentliga upplysningar, som skulle kunna utebli 
på grund av intervjuarens förutfattade meningar. Vidare menar Olsson och Sörensen att 
intervjuarens öppenhet och lyhördhet viktig, intervjuaren ska vara så neutral som möjligt 
men samtidigt nära respondenten, i mänsklig mening. Svensson och Starrin (1996) 
beskriver intervjuarens roll som medskapare till intervjuns resultat. Både intervjuare och 
respondent påverkar och reagerar på varandras utsagor. Dock påpekar Svensson och 
Starrin att det är viktigt att intervjuaren hjälper respondenten att bygga upp ett 
sammanhängande begripligt resonemang. Vidare beskriver Svensson och Starrin hur man 
ska förbereda sig innan intervjun. De menar att intervjuaren ska sätta sig in i området som 
intervjun kommer att behandla, i detta fall sätta sig in i ledarskapsforskningen. Svensson 
och Starrin påpekar likväl att man under intervjun ska ha denna förkunskap i bakgrunden 
och inrikta sig på att få fram respondentens syn. 

3.2 Urval 
Intervjuerna är genomförda på en gymnasieskola. I denna uppsats bedömdes rimligt att 
intervjua sex personer, tre lärare och tre elever. Sex respondenter valdes för att detta ger 
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ett lagom stort material att bearbeta. Inte bara lärare intervjuades för att det kan vara av 
intresse att få en inblick i elevers syn på området. Tanken var att välja tre olika lärare som 
var knutna till olika kategorier vad det gäller teoretiskt, praktiskt och estetiskt ämne. Den 
första respondenten var en praktiskt inriktad lärare. Den andra respondenten var en lärare 
som var mest teoretiskt inriktad och något praktiskt inriktad. Den tredje intervjun var med 
en teoretiskt inriktad lärare. En lärare med estetisk inriktning hade inte möjlighet att ställa 
upp.  

Samtliga tre elever var tjejer som läste första året. Det fanns ingen tanke bakom att 
intervjua tjejer istället för killar eller blandat. Urvalet påverkas av att floristprogrammet 
och frisörprogrammet inte har några killar vid skolan. Att elever ur frisör, florist och 
entreprenör valdes var för att få respondenter inriktade emot praktiskt program samt 
teoretiskt. Urvalet påverkas av att på den utvalda skolan ifråga finns inte renodlade 
teoretiska program, såsom samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.  

3.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes enskilt. Under intervjun fördes även anteckningar för att lättare 
kunna gå tillbaka i intervjun och ta upp saker som behövde mer förklaring. Intervjuerna 
inleddes med mer allmänna frågor för att få intervjun mer åt ett vanligt samtal och på så 
sätt lugna respondenten. Svaren som kommer av respondenten har följts upp med 
följdfrågor. Följdfrågorna blir något skilda i de olika intervjuerna då de intervjuade 
personerna ger skilda svar, helt enligt den semi-strukturerade intervjuns tillvägagångssätt. 
Detta innebär att de sex intervjuerna får olika vändningar. 

Vid intervjuerna med eleverna gällandefrågan om vad de trodde att lärarnas syn på 
hur en bra pedagog var, så valde jag att läsa upp några exempel på vad lärarna svarat för 
att på så sätt kunna få respons på detta från eleverna. Detta för att en lärare har funderat 
över ämnet, en bra pedagog, och därför torde ha något mer insikt i det. Exempel gavs till 
eleverna mot slutet av intervjun för att på så sätt tydligare kunna se om eleverna höll med 
lärarna i deras svar. Detta gjordes för att eleverna hade svårt att svara på denna fråga. Det 
innebär också att denna delfråga ska ses men andra ögon än de övriga då eleverna inte till 
100 % gav sin syn på detta utan till en början höll med, dock utvecklade de dessa svar i 
flera fall.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3-spelare och har sedan transkriberats 
av författaren. Inspelningar gjordes för att det kvalitativa undersökningssättet kräver en 
djupare analys av det som kommer fram i respondentens svar.  

Bryman (2002) tar upp Steinar Kvales krav som intervjuaren ta del av för att ge en 
bra intervju. De krav som tas upp är att intervjuaren ska vara insatt i intervjun fokus. 
Intervjuaren ska vara strukturerad och inleda med att förklara intervjuns syfte, avrunda 
intervjun och fråga respondenten om denne har några frågor. Intervjuaren ska vara tydlig 
och visa hänsyn för respondenten så att denne får tala till punkt. Intervjuaren ska vara 
lyhörd eller ha en uppriktigt empatisk inställning till den intervjuade. Intervjuaren ska 
vara öppen och flexibel på ett sådant sätt att respondenten får framföra det som denne 
tycker är viktigt. Dessutom ska intervjuaren styra intervjun genom att veta vad som ska 
svaras på. Intervjuaren ska vara kritisk och kunna gå in och ifrågasätta då motsägelser 
kommer fram i intervjun eller saker som kräver förtydligande. Intervjuaren ska hänga 
med i intervju så att det som har sagts kan relateras till det som sades tidigare. 
Intervjuaren ska tolka och återge och utveckla respondentens svar utan att färga med sina 
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egna tolkningar. Bryman lägger till två kriterier till Kvales lista; intervjun ska vara 
balanserad så att intervjuaren inte pratar mest och respondenten blir passiv eller att 
respondenten inte får feedback på det denne säger och kanske känner att svaren som ges 
inte är relevanta. Intervjuaren ska förklara för respondenten hur intervjun kommer att 
behandlas vad det gäller anonymitet.  

Den första intervjun gjordes i ett vilorum, detta vilorum var dåligt isolerat då ljud 
från omgivande lektioner störde något. Den andra intervjun genomfördes på 
respondentens kontor, som var lugnare miljö än de andra intervjuerna. Alla elevintervjuer 
ägde rum i samma vilorum som intervjuerna med lärarna och de var därför även dessa 
något störda av omgivningen. Intervjuerna blev runt tio minuter långa.  

3.4 Databehandling 
Intervjuerna har transkriberats och transkriberingen blev tio sidor. Ett problem vid 
transkriberingen var att intervjuaren avbryter eller lägger in svar, så som ”mm” och ”ja 
ok” vid fel tillfällen. Detta ledde till att delar av vissa ord, försvinner av respondentens 
svar. Detta beror på att intervjuaren var lite för intresserad av respondentens svar. Efter 
transkribering har intervjuerna lästs flera gånger och analyserats. Det som yttrades har 
jämförts i de olika intervjuerna. Understrykningar gjordes i materialet efter saker som 
stämde överens. Eleverna granskades för sig och lärarna för sig. Under denna process 
började även likheter mellan elever och lärare upptäckas. På så sätt blir tolkningen av 
fenomenet ”en bra pedagog” något av en fenomenografisk tolkning av just vad som 
framkommer i intervjuerna. Marton och Booth (2000) anser att fenomenografi är just att 
olika fenomen kan tolkas på skilda sätt av olika människor. Marton och Booth (2000) 
beskriver vidare vad fenomenografi går ut på och menar att fenomenografen är 
intresserad av variationen hur olika människor uppfattar samma sak. Marton och Booth 
skriver den fenomenografiska forskningens centrum: ”Vad som erfars4 och hur detta 
erfars står i centrum” (2000, s. 150). Fenomenografin söker efter att beskriva människors 
uppfattning av fenomen i omvärlden (Uljens, 1989). Vidare beskriver Uljens (1989) att 
en fenomenograf intresserar sig för vad människor har för uppfattning av olika saker, inte 
uppfattningen om olika saker. Uljens (1989) menar här att uppfattningen om ett fenomen 
innebär att personen funderar över och värderar fenomenet, alltså mer en åsikt om 
fenomenet. Uppfattning av ett fenomen innebär den grundläggande förståelsen av 
fenomenet. Tillvägagångssättet då intervjumaterialet har bearbetats har skett relativt likt 
som Uljens (1989) beskriver i sin bok om fenomenografisk forskning. Uljens skriver att 
en fenomenograf transkriberar sina intervjuer och jämför likheter och skillnader i 
respondenternas utsagor. Därefter kategoriseras uppfattningarna i olika grupper. 
Kategoriseringen av grupperna sker på ett sådant sätt att innebörden av respondenternas 
svar är det som styr grupperingen (Uljens, 1989). Uljens (1989) menar vidare att 
grupperna ska beskrivas att de så bra som möjligt visar på, eller karaktäriserar, gruppens 
meningsinnehåll. I denna studie har inte respondenternas svar kategoriserats så noga som 
fenomenografi föreskriver (Uljens, 1989). I denna studie finns två grupperingar, elever 
och lärare. De citat som finns i resultatkapitlet är språkligt redigerade för att underlätta 
läsning. Det är innehållet i det som sägs som är av vikt och inte det som exakt uttalas och 
hur det uttrycks. 

                                                 
4 Erfara: att genom egen upplevelse bli medveten om något, få kunskap om. (Nationalencyklopedin, 2008) 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i undersökningen är god då intervjuguidens frågor följer undersökningens 
syfte. Jensen (1995) tar upp att det är här när det gäller tillförlitlighet som den kvalitativa 
forskningen har kvalitet. Möjligheten att ställa följdfrågor och på så sätt förtydliga och 
fördjupa respondentens svar ger hög kvalité. Metoden som valts ger bra empiri för att 
svara på frågeställningarna. Mätinstrumentet, intervjuguiden, skulle ge respondenternas 
syn på en bra pedagog och denna metod, semi-strukturerad intervju, leder till att 
respondenterna ger sin syn och ges tid att fundera på sina svar samt att följefrågor ställs 
för att klargöra vad de menar. Respondenterna kan naturligtvis svara ”vet ej”, men då kan 
de få mer tid att fundera eller ett förtydligande av intervjuaren. Enligt Olsson och 
Sörensen (2007) är det viktigt att sätta sig in i mätinstrumentet och se så att det verkligen 
leder till svar på undersökningens frågeställningar. Detta ställt mot Jensen (1995) som tar 
upp att i kvalitativ forskning med intervju så är det forskaren som är mätinstrumentet! 
Även detta stämmer då det är forskaren som genomför intervjun, analyserar och tolkar 
intervjuerna. Jensen (1995) menar istället att validitet och reliabilitet i kvalitativ 
forskning avgörs genom hur det är klarlagt vad och varför forskaren vill ha en viss 
information. Bryman (2002) är överens med Jensen då Bryman anser att på grund av att 
den kvalitativa metoden till stor del bygger på forskaren som mätinstrument blir 
reproduktionen av undersökningen lidande då det är forskaren som ställer följdfrågor till 
respondentens uttryck. Vidare menar Bryman (2002) att det är forskaren som väljer vad 
denne ska inrikta sig på och att detta bygger på forskarens egna intressen. 

Bryman (2002) tar upp att i kvalitativ forskning kan tillförlitlighet i undersökningen 
skapas av hur säkerställt det är att forskningen utförts enligt gällande regler och att 
respondenterna får ta del av resultatet för att dessa ska kunna få möjlighet att bekräfta att 
forskaren uppfattat deras utsagor korrekt. 

Tillförlitligheten i denna undersökning är stor för att visa en inblick i vad som 
kännetecknar en bra pedagog på den utvalda skolan. För att få större tillförlitlighet hade 
det varit en fördel att ha fördelningen 50 % kvinnor och 50 % män. Elevernas 
representanter är alla tjejer i denna undersökning. Alla de intervjuade kommer därtill från 
samma gymnasieskola. Samtidigt ska man ha i åtanke att denna undersökning inte alls 
representerar en allmän syn på begreppet ”en bra pedagog”. Bryman (2002) skriver om 
detta, hur en kvalitativ undersökning kan vara representativ. Bryman menar att en 
kvalitativ studie enbart kan ses som en fallstudie som inte kan representera annat än just 
respondenterna i undersökningen.  

Reliabiliteten i undersökningen är svårare att svara på. Skulle undersökningen göras 
en gång till med samma respondenter torde de ha utförligare svar då de har fått fundera 
en tid på ämnet som undersökningen behandlar. Olsson och Sörensen (2007) skriver om 
detta; en attitydundersökning som genomförs med samma respondenter kan ge att den 
första undersökningen påverkar den andra. Å andra sidan om undersökningen skulle 
genomföras med nya respondenter finns all möjlighet till att få liknande svar.  

3.6 Etik 
Några etiska ställningstaganden har gjorts; respondenterna tillfrågades då författaren 
besökte skolan och respondenterna valde själva om de ville vara med på intervjun. Det 
förklarades för respondenterna att intervjun skulle spelas in och att endast författaren var 
den som kommer att få höra intervjuerna. Respondenter samt skolan hålls anonyma. Det 
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inspelade materialet har raderats efter transkriberingen. Anteckningarna som fördes vid 
intervjun är endast lästa av författaren. 
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4. Resultat och Analys 
I detta kapitel kommer intervjuerna att analyseras. Lärarintervjuerna kommer att jämföras 
med varandra för att få fram vad de har gemensamt och vad som skiljer dem emellan. 
Elevintervjuerna kommer även de att jämföras med varandra, vad som finns gemensamt 
och vad som skiljer. Först i kapitel 5 jämför jag lärarna med eleverna. 

4.1 Lärarnas syn på ”en bra pedagog” 

4.1.1 Motivation 
Den första respondenten anser att en bra pedagog är engagerad. Jag tolkar att den 
pedagogen drar med sig, motiverar, eleverna genom sitt engagemang. Engagerad tolkar 
jag är att pedagogen är uppe i sitt ämne och att föra ut ämnet, dela med sig, till sina elever 
på ett stimulerande sätt. 

 Respondent två är mer diffus i avseendet hur en pedagog motiverar. Enligt 
respondent två ska pedagogen ha auktoritet genom kunskap och entusiasm. Jag tolkar då 
att en entusiastisk pedagog motiverar sina elever just genom entusiasmen i klassrummet. 
Min tolkning av entusiastisk är att man brinner för ämnet och för att lära ut. Det på grund 
av att respondent två tar upp att pedagogen ska vara en auktoritet. En auktoritet tolkar jag 
som en person man lyssnar intresserat på.  

  
Respondent 1 säger följande: 

”-Ja det finns ju många olika sorters bra lärare. Jag tror att en bra lärare 
är ju en engagerad lärare […]”  

 
Respondent 2 säger:  

”Jag tycker att en bra lärare ska vara en auktoritet men mer på kunskap och 
entusiasm än på makt. Även om i vissa lägen krävs den biten också.” 

 
Respondent tre anser att det är väldigt viktigt att man har en tydlighet i sitt ledarskap, 
eller som respondenten säger flera gånger i intervjun ”en tydlig struktur”. Respondenten 
menar att man som en bra pedagog måste förklara tydligt vad som gäller för varje 
arbetsmoment eller vad som gäller på sina lektioner. Vidare när det gäller att motivera är 
respondent tre är mer inne på att skapa intresse, motivera, genom att få in nya saker, att 
ny fakta ska intressera eleverna mer än att just, som de andra två lärarna, vara en stark 
drivkraft för att intressera eleverna.  

 
Respondent 3 säger: 

”[…] Man måste nog först ha en tydlig struktur. Det vill säga de yttre ramarna 
vad gäller för detta arbete eller vad gäller på mina lektioner. Att det är glasklart 
[…] sen att man håller sig uppdaterad att man inte kör sitt material i tio år i rad 
utan att man plockar med då saker som händer. Att det är modernt. I 
naturkunskapen, Christer Fuglesang, få det lite bekräftat att man plockar med 
honom. […]De märker att detta är aktuellt det vi håller på med. […]Man skapar 
ett intresse. De känner att det är kul samtidigt som de blir nyfikna.”  
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4.1.2 Undervisningen 
Alla tre lärarna är överens om att variation i undervisningen vad det gäller arbetsmetoder, 
arbetsmoment för eleverna är viktigt för att hålla intresset uppe. En bra pedagog måste 
variera då lektionen är lärarstyrd eller då det är elevansvar som gäller.  

 
Respondent 1 säger:  

”[…] en lärare som faktiskt kan variera sin undervisning tror jag är jätte 
viktigt idag.” 

 
Respondent 3 säger:  

”[…] sen är det väldigt viktigt med variation att det inte är 
katederundervisning hela tiden. Det ska inte vara fritt arbete hela tiden. Det 
ska inte vara grupparbeten hela tiden och inte prov hela tiden utan mycket 
variation[…]” 

 
Respondent ett och tre är överens om att en bra pedagog måste ”se” alla elever. 
Respondent ett nämner först att en bra pedagog måste se alla i klassrummet. Senare i 
intervjun på vad som menas med engagerad och ”se alla” svarar respondent ett att man 
inte bara kan ge de som tar för sig uppmärksamhet utan att man även måste ”se” den elev 
som sitter tyst och arbetar. Respondent tre tar upp att man ska ha en individuell 
undervisning och möta alla ”där de står” men att det är svårt i praktiken då man har 
många elever. Dock ska pedagogen så mycket som möjligt se alla. Respondent tre är även 
inne på att eleverna måste vara trygga i skolan för att prestera. Respondent två är inne på 
att man alltid ska visa fullt respekt emot eleverna och att man ska vara lyhörd för deras 
olika förutsättningar.  

 
Respondent två säger: 

”Alltid visa full respekt för eleverna. Lyhörd för elevernas olika 
förutsättningar tror jag är jätte viktigt.” 

 
Lärarna är överens om att en bra pedagog måste kunna gå in och ryta till eller styra mer 
direkt för att få ordning och reda. Respondent ett menar att man som pedagog måste vara 
lite auktoritär men ändå mer kompis med eleverna. Respondent tre anser att man måste 
känna av klassen om de behöver ha mycket direkt styrning. Alltså att gå in och säga ifrån 
när det är stökigt och liknande, eller om klassen klarar mycket eget ansvar i klassrummet. 
Respondenten menar att man ska börja lite tuffare och sedan lugna ner sig eller ”komma 
ner och vara mer demokratisk”.  Senare i intervjun tar respondenten upp att ledarskapet är 
situationsanpassat. Respondent två anser att det ibland krävs att man är mer styrande för 
att få lugn i klassrummet men att det är något man måste känna av.  

 
Respondent tre säger:  

”Det är ju viktigt att kunna variera sig där och försöka hitta rätt nivå snabbt. 
Det är nästan bättre att börja lite tuffare om man är osäker för att sen sänka 
kraven. Sedan komma ner och vara mer demokratisk. […]Man måste kunna 
variera rätt fort beroende på olika situationer och klasser.” 
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4.1.3 Vad lärarna tror om elevernas syn 
Respondent ett tror eleverna ser likadant på en bra pedagog men går in på att man aldrig 
kan fånga alla i en klass det är alltid någon som tycker annorlunda. Respondenten tror 
dock att de flesta eleverna vill ha lite ordning men att eleverna vill kunna arbeta fritt. 
Respondent två går in på att hos eleverna finns det ett motstånd att arbeta mycket. I 
längden tror respondenten att eleverna uppskattar att läraren ser till individen och den 
styrningsgrad olika individer behöver. Respondenten menar här att alla elever inte kan 
släppas lika fritt utan att en del behöver ha ytterligare förklaring till uppgiften. 

 
Respondent två säger:  

”Jag tror det kan ha en annan syn i situationen för att hos de flesta finns det ett 
betydligt motstånd mot att jobba för mycket. Jag tror att i längden uppskattar 
de en lärare som ser till så mycket som möjligt, som man hinner med, till 
individen och den styrningsgraden som olika individer behöver.[…] Jag tror 
inte man kan släppa allihop lika mycket.” 

 
Respondent tre har genomfört utvärdering kring detta där det kommer fram att eleverna i 
allmänhet vill att lärarna är hårdare än vad de är. Eleverna vill ha mer ordning och att det 
ska vara roligt.  

4.2 Elevernas syn på ”en bra pedagog” 

4.2.1 Bemötande & Undervisning 
Eleverna är överens om att en bra pedagog måste kunna skämta, skoja med eleverna och 
ha kul med eleverna. Läraren får inte vara allvarlig hela tiden. De är även överens om att 
det skojiga inte får ta överhanden utan att läraren styr upp lektionen igen efter ett litet 
avbrott. Respondent sex tar upp att en bra pedagog verkligen tycker det är kul, brinner för 
att lära ut. Respondent sex säger även att pedagogen ska gå runt och kolla av med alla 
eleverna under en lektion hur de har det och om de behöver mer förklaring till uppgiften. 
Respondent fem säger att ”Man ska ju känna att de är erfarna att de liksom kan.” Även 
varierade arbetsuppgifter är eleverna överens om.  

 
Respondent sex säger:  

”Och sen kunna visa att de är människor och skoja. Ha lite kul tillsammans 
med eleverna men ändå kunna säga till ’nä men nu har vi flummat ut lite nu 
får vi ta och styra upp det här igen’.[…] Gå runt och fråga alla hur de har det 
går arbetet bra? Det är ju en del som ’men jag har kört fast och han pratar ju 
bara med alla andra’. Jag är sån att jag frågar ju […] Men då är det en del som 
bara väntar på att läraren ska komma och då är det ju bra att läraren kollar och 
liksom ’går det bra X eller är det liksom nåt du vill ha hjälp med?’. Då är det 
nog många som säger att det här är jag lite osäker på.” 

 
Respondent fem säger:  

”Ja alltså det ska vara varierade arbetsuppgifter tycker jag. […] Inte bara sitta 
med arbeten hela tiden utan måste även komma in lite annat annars blir det ju 
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samma hela tiden och då blir det att man tröttnar och man orkar inte. Man 
presterar nästan sämre.” 
 

Respondent fyra säger att det är viktigt att läraren har respekt för eleverna samt att 
eleverna måste få vara med och bestämma. Respondent sex är inne på samma spår som 
respondent ett då det gäller respekt. Respondent sex tar upp att en bra pedagog måste 
kunna lyssna på eleverna och ta hänsyn. 

 
Respondent fyra säger: 

 ”De har ju respekt för en och det är ju inte en sådan lärare som, om man råkar 
säga någonting, så är det ju inte så att de bara ’dum i huvudet eller?’ Det finns 
lärare som man kan känna att nu tycker hon/han verkligen att jag bara är dum 
[...]” 

 
Respondent fyra tar även upp att en lärare ska vara ”[…] mer som en kompis […]”. 
Respondent fem är mer inne på att läraren ska vara något mittemellan vad det gäller 
kompis eller vuxenstöd. Respondent sex berättar att det är viktigt att läraren berättar om 
sig själv och på så sätt visar att läraren är en människa också. 

 
Respondent sex säger:  

”Det är ju på något vis att läraren är en människa också. Läraren ska berätta 
om sina intressen och så. […] Då kan man som elev kan föreställa sig hur 
läraren är på fritiden eller vad de gör. Inte bara rättar prov eller så.” 

 
Alla tre eleverna är överens om att läraren måste vara beredd att säga ifrån om det 

behövs. Det kan vara både lite lugnare för att få tyst eller mer på skarpen om det behövs. 
 
Respondent fem säger:  

”Ja att kunna säga ifrån, ryta till eller så.[…] Om det händer någonting och så 
ska läraren vara lättare att prata med.” 

 

4.2.2 Vad eleverna tror är lärarnas syn 
Respondent fyra och fem säger att en bra pedagog enligt lärarna är en pedagog som lär ut 
bra eller får eleverna att förstå. Respondent fyra går vidare med att en bra pedagog enligt 
lärarna kan hålla tyst så att eleverna lyssnar på läraren. Respondent fem är mer inne på att 
det är olika från olika lärare hur de vill undervisa. Respondenten menar att vissa lärare 
vill ha mer disciplin och andra tycker det är mer ok att eleverna pratar med varandra. 

 
Respondent fyra säger:  

”De tycker väl att de är duktiga om de får oss att förstå vad de menar. Det är 
väl det de ska göra, och om de kan hålla koll på en klass så att allt inte går 
överstyr så alla bara pratar och ingen lyssnar på läraren.” 

 
Respondent sex tror att det är samma syn som elevernas och än en gång i intervjun tar 
respondenten upp att lärarna glömmer berätta om sig själva vad de gör på fritiden och 
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livet utanför skolan. Respondent sex menar att lärarna lägger ner mer vikt på att ”inte 
vara sträng men liksom strikt kan man väl säga.” 
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5. Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att ge en inblick i vad några lärare och elever har för åsikter om 
hur en bra pedagog är. Problemformuleringarna har besvarats, de intervjuade har gett sina 
svar på vad de kännetecknar som ”en bra pedagog”. I de intervjuer som genomfördes 
lyckades jag inte fånga upp en del, i efterhand tydliga, möjligheter till följdfrågor samt att 
jag inte gav den intervjuade, i en del fall, tillräckligt lång tid för att fundera ut ett svar på 
frågan eller för att prata klart. Jag bedömer dock att detta missöde inte har färgat 
resultatet. Intervjumetoden, semi-strukturerad intervju har fungerat, trots intervjuarens 
brist på övning. 

Något som har kommit fram efter intervjuernas genomförande är att intervjuguiden 
skulle kunna kompletteras med en fråga där respondenten får beskriva en händelse eller 
en lärare som de anser är en riktigt bra lärare och då på vilket sätt. Till exempel: Kan du 
beskriva en av dina lärare du har haft som har varit eller är en bra lärare? Kan du beskriva 
ett tillfälle där din lärare gjorde något som var bra? Detta tillägg torde ge konkreta 
exempel på vad respondenten anser om en bra pedagog. Emellertid kommer detta redan 
fram i de intervjuer som genomförts då respondenterna tog upp konkreta exempel. Att få 
med de två frågorna kan dock vara till hjälp för intervjuaren att ytterligare få konkreta 
exempel på en bra pedagog.  

Vad det gäller fenomenografiskt synsätt så har jag inte haft för avsikt att på djupet 
gå in i respondenternas meningsinnehåll då de har svarat på mina frågor om en bra 
pedagog och hur denne arbetar i klassrummet. Jag har inte haft för avsikt att analysera 
vad respondenterna har för djupgående uppfattning av en bra pedagog. Studien har 
snarare för avsikt att analysera respondenternas uppfattning om en bra pedagog, alltså vad 
de anser att en bra pedagog gör rätt och fel. Det vill säga värdera en bra pedagogs arbete 
och hur de skulle vilja att en bra lärare arbetade. Uljens (1989, s.10 ) är tydlig i sin 
beskrivning av fenomenografin då han menar att fenomenografin inte är intresserad av 
människors åsikter om ett fenomen. Däremot har jag haft en metod som ligger nära 
fenomenografernas. Genom kvalitativa intervjuer har jag fått fram respondenternas 
uppfattning och denna har analyserats och jämförts, för att sedan kategoriserats. Jag har 
dock inte delat in mina respondenter i tydligt beskrivna grupper beroende på 
meningsinnehåll, som är tillvägagångssättet i fenomenografi. Jag har endast grupperat 
efter på vilken sida om katedern respondenten är, pedagog eller elev.        

Lärarna beskriver mer hur en bra pedagog motiverar sina elever, medan eleverna 
beskriver hur en bra pedagog ska vara i klassrummet. Läraren ska blanda allvar med skoj, 
vara mer avslappnad samt berätta om sig själv. Eleverna snuddar dock vid att läraren 
måste brinna för sitt ämne och att vilja lära ut. Både elever och lärare är överens om att 
en lärare måste vara beredd att säga ifrån ibland, säga ifrån för att få tystnad eller för att 
styra upp lektionen. Lärarna och eleverna är överens om att undervisningen måste vara 
varierad i klassrummet. Varierad både vad det gäller arbetssätt och när det gäller att 
variera innehåll. Både lärare och elever är överens om att respekt är viktigt. Eleverna 
säger det rakt ut. De tre intervjuade lärarna är inte riktigt lika rakt på. Respondent ett 
säger ”att se alla”, respondent två säger att läraren alltid ska visa full respekt och 
respondent tre säger att man som lärare måste försöka ”så mycket som möjligt se alla”. 
Ett exempel som kommer fram i mina intervjuer angående att se alla är att under en 
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lektion gå runt och kort prata med alla elever, fråga hur läget är och om de har förstått en 
uppgift. Problemet för eleverna är hur gott om tid man har. 

Eleverna är inte riktigt överens ifall läraren ska vara mer som en kompis eller bara 
ett vuxenstöd. Lärarna är inte heller överens i detta. Lärarna är mer inne på att läraren 
måste, och kommer med tiden, känna av klassen eller gruppen vad som fungerar samt hur 
mycket läraren kan bjuda på sig själv. Som nämnts tidigare, att läraren ska blanda allvar 
med mer avslappnad attityd, kan man alltså tolka som att det är något läraren måste känna 
av i olika klasser och grupper hur mycket läraren kan bjuda på sig själv. 

Om vi gör en återkoppling till litteraturfördjupningen kan man se att lärarnas syn 
stämmer överens med John Steinbergs humanistiska ledarskap vad det gäller tydlighet. 
Steinbergs princip om enkelhet stämmer överens med lärarnas syn på en bra pedagog då 
principen handlar om att det måste vara tydligt vad eleverna ska göra och hur pedagogen 
förmedlar sitt budskap till eleverna (2006, s.150-151). Det humanistiska ledarskapet 
stämmer även överens med lärarnas syn vad det gäller att motivera. Steinberg tar upp att 
pedagogen påverkar eleverna med sin attityd, sin entusiasm (2007, s. 11). Jag tolkar att 
lärarna menar att en pedagog som är entusiastisk och engagerad motiverar sina elever 
genom just sitt engagemang och sin entusiasm. Maltén (2000, s.44-46) är mer inne på att 
en bra pedagog motiverar eleverna genom sin auktoritet, som läraren får genom sin 
kunskap. Detta kommer även fram i mina intervjuer, att en bra pedagog automatiskt ska 
få auktoritet. Stensmos syn på hur en pedagog motiverar tolkar jag ligger nära Malténs 
syn på pedagogens auktoritet och de intervjuade lärarna som anser att en bra pedagog 
automatiskt får auktoritet. Stensmo (2000, s.10) anser att pedagogen motiverar då 
pedagogen får eleven att förstå vad ansträngningen och arbetet leder till för vinster eller 
vad det är för bestraffning som undviks. Här kan man dock ifrågasätta vad bestraffning 
innebär i praktiken. 

Vad det gäller Thomas Gordons (Stensmo, 2000, s.223) ledarstil bygger på 
humanistisk psykologi likt Steinbergs humanistiska ledarstil. Gordon (Stensmo, 2000, 
s.224-225) anser att motivationen främjas genom att pedagogen är öppen emot eleverna. 
Detta genom aktivt lyssnande samt vad det gäller sina egna känslor, till exempel genom 
jag-buskap. Detta ligger nära en av de intervjuade eleverna som var väldigt tydlig i att 
efterfråga öppenhet från läraren själv vad det gäller lärarens liv och göranden. Alltså om 
pedagogen är öppen om sina känslor över ett visst beteende, bra eller dåligt, får eleverna 
en närmre kontakt och därför större tillit till pedagogen. Väljer dessutom pedagogen att, 
vid valda tillfällen, berätta om sig själv kan detta ge än mer tillit och bra klimat för 
lärande i klassrummet. 

Steinbergs (2006, s.37) humanistiska ledarskap stämmer även överens med lärarnas 
syn att pedagogen måste välja mellan elevansvar och lärarstyrt i situationen. Att se till 
situationen och gruppen hur mycket eleverna behöver styras. En av lärarna menade att 
eleverna kan komma i gång med uppgiften mer på egen hand eller med ytterligare 
förklaring vad som ska göras och att detta är något som gör att läraren måste gå runt och 
fråga eleverna hur det går. Även en av eleverna tog upp att det är bra om läraren går runt 
och småpratar med alla eleverna samtidigt som läraren ser om eleven har förstått 
uppgiften. 
Eleverna och lärarna tar upp saker som stämmer överens med Arne Malténs pedagogiska 
ledarskap. Maltén (2000, s.35-36, 74-80, 185, 191) menar att människan är komplicerad 
och föränderlig i olika situationer och därför måste läraren snabbt kunna byta ledarstil. 
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Ledarskapet måste vara situationsanpassat. Detta kommer även fram i mina intervjuer, till 
exempel då det gäller hur mycket läraren ska styra i klassrummet. I en intervju kommer 
det fram att läraren måste vara beredd att gå in och styra upp mer direkt. Pedagogen ska 
känna av klassen i olika situationer och sedan välja om något behöver styras upp. Det 
kommer fram i intervjuerna med lärarna att variation även på detta område är det som ska 
gälla för en bra pedagog. Maltén (2000, s.59-61, 187) tar upp, i sitt pedagogiska 
ledarskap, att pedagogen måste bli personlig ibland och inte alltid vara kvar i lärarrollen. 
Är pedagogen kvar i lärarrollen konstant kommer eleverna att uppleva pedagogen som 
stel och tråkig. Eleverna stämmer in med Maltén då de anser att en bra pedagog måste bli 
personlig samt skoja och skämta för att sedan gå tillbaka till att bli mer allvarlig och 
fortsätta lektionen. Under intervjuerna med eleverna verkade detta vara väldigt viktigt. 
Jag tolkar eleverna som att de vill ha en närmre kontakt med sin lärare, få större tillit samt 
få en stunds avslappning från skolan och sedan kan de lättare koncentrera sig på 
uppgiften.   

De svar jag har fått och litteraturfördjupningen ger inte ett entydigt svar på hur en 
bra pedagog ska vara och undervisa. Däremot får jag i min undersökning ta del av några 
elevers och lärares syn på en bra pedagog samt en djupare uppfattning av tre forskares 
förslag på hur en pedagogs ledarstil ska se ut. Undersökningen visar en inblick i vad en 
bra pedagog bör ha för ledarskap.  

En sammanfattande slutsats är att var och en som pedagog får utveckla sin egen 
ledarstil som fungerar med sin egen personlighet. Det är dock en klar fördel att ta del av 
den litteratur som finns inom området samt att prata med de handledare man stöter på 
under tiden man utbildar sig till pedagog. Detta gäller naturligtvis alla stadier i skolan. I 
den sista lärarintervjun jag genomförde avslutade respondenten med följande:  

 
”Det viktiga, tror jag, med ledarskap, är att man utgår ifrån sig själv så att man 
inte försöker kopiera någon. Hur är jag som person och hur kan jag utveckla 
mina bra egenskaper? Hur kan jag se till att de dåliga syns mindre? […] Jag 
tror att en bra ledare kan vara på flera sätt.” 
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5.2 Bilaga 1: Intervjuguide 
Frågor lärare:  

Hur många år inom läraryrket? Hur trivs du? Hur är det att vara lärare på en friskola? 

(vad har de för uppfattning gentemot kommunalskola)  

Hur är en bra lärare i klassrummet? Olika arbetsmoment, elevansvar eller lärarstyrt och 

bemötande. 

Vad anser du att en bra lärare har för egenskaper?  

Vad tror du att eleverna tycker är en bra lärare?  

 

Frågor elever:  

Var har du gått skola tidigare? Hur är det att gå på en friskola? 

Hur ska en bra lärare vara i klassrummet? 

Vad anser du att en bra lärare har för egenskaper? 

Vad tror du att lärarna själva tycker är en bra lärare? 


