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Bakgrund

Det är svårt att hitta en roll som är så livligt diskuterad som lärarens. Alla som har gått 

i en skola har åsikter om hur en lärare bör vara. Under min egen skoltid kunde jag och 

mina klasskamrater sitta i timmar och diskutera våra lärare. Men det var inte bara 

kritik, det fanns lärare vi gillade också. Även pedagogerna själva tycks vid en närmare 

titt ha åsikter om vad som skiljer en bra lärare från en mindre bra. 

Så vad är egentligen en god lärare? Finns det några speciella egenskaper som 

återkommer i våra idealbilder av den gode läraren, frågade jag mig. Kan det måhända 

finnas likheter i idealen som består över tid? Kanske hade redan Sokrates några av de 

ideala läraregenskaperna.

Då och då görs det filmer om gode lärare. Ofta är det läraren som mot alla odds lyckas 

åstadkomma förändring där ingen annan lyckats, som får de elever som tappat 

intresset att åter vakna till liv och börja tänka själva. Det händer också att hemska, 

nästan ondskefulla lärartyper har porträtterats på vita duken men frågan är väl om det 

inte, just när det gäller lärare, är ännu mer fascinerande med en god sådan som lyckas 

där andra gått bet. 

Skolor har funnits i alla tider men pedagogiken har varit olika. Många lärare har sett 

det som uppgift att inpränta samhällets värderingar och ideal i eleverna, att helt enkelt 

göra dem till goda, väl fungerande samhällsmedborgare. Lite som att stöpa ljus i 

samma form hela tiden. Men även om dessa lärare av många anses fullgöra sin uppgift 

väl, så har ingen av dem gått till historien. Inte heller har någon heller, så vitt jag vet, 

kommit på tanken att göra en film om en sådan lärare.

Alla som studerar till lärare vill bli goda sådana. Därför är det av intresse att studera 

goda lärartyper. I vår Södertörns högskolas utbildning ingår en hel del litteratur och 

teori om ledarskap i klassrummet. Jag vill ställa läroböckernas råd och teorier om hur 

man blir en bra lärare mot vad myten om den gode läraren kan lära oss. 

Syfte

Mitt syfte är alltså att försöka besvara frågan: kan man lära sig att bli en riktigt bra 

lärare eller inte? Är det en fråga om metoder eller personlighet? Finns det något 

särskilt som skiljer ut våra ideallärare från andra, mera ordinära, lärare? 

Vad säger myten och vad säger läroböckerna?   
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Avgränsning 

Av utrymmesskäl och tidsskäl har jag begränsat mig till en litteraturstudie. Om tiden 

medgivit det hade det säkert varit intressant att intervjua nutida lärare om deras syn på 

vad en god lärare är, samt huruvida de känner sig påverkade av sådana myter och 

idealbilder. Jag valde emellertid att studera litteratur och film därför att jag tror att 

dessa på kort tid ger en tydligare bild av ideal och myter än vad intervjuer skulle ha 

gjort. 

Jag diskuterar av utrymmesskäl nästan uteslutande Västerländska läraridealtyper 

(undantag Gandhi) och där ibland alltså endast ett litet urval av alla exempel man 

säkerligen kunde ha använt i en sådan här studie. 

Naturligtvis rör det sig över huvud taget bara om just exempel på personer, påhittade 

eller verkliga, vars idéer om undervisning varit nytänkande och radikala på ett sätt 

som gjort dem kända, eller som själva varit kända och beundrade som goda lärare. 

Andra exempel kunde säkert ha varit lika givande och urvalet här bygger på mitt eget 

tycke samt är givetvis också begränsat till följd av uppsatsens begränsade omfattning 

och den tid som stått till förfogande för mitt arbete. 

Vissa tidsepoker, såsom medeltiden, har jag inte med några exempel ifrån. Historiens 

mest kända lärartyper, vad jag vet, hör hemma i andra tidsepoker. Medeltiden var inte 

heller nytänkande inom pedagogik på det sätt som intresserar mig. Andra perioder har 

betydligt fler kända och radikala lärare, pedagoger och skolförnyare av intresse för 

denna studie och behandlas därför utförligare.   

Studien behandlar också, beklagligt nog kan man tycka, mestadels manliga exempel 

på goda lärare. Detta beror på att historiens kändisar, som alla vet, till största delen är 

män. Även i våra dagar råder denna obalans och det finns också betydligt fler filmer 

med en man i rollen som den gode läraren än med en kvinna. Annars hade det säkert 

varit intressant att jämföra eventuella skillnader vad gäller manliga lärarideal kontra 

kvinnliga, något som jag inte berör i denna studie då jag inte funnit tillräckligt många 

kvinnliga exempel för att en sådan jämförelse. 
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METOD OCH TEORI 

Definition av begreppet myt

Ordet myt betyder, enligt uppslagsboken både; berättelse om övernaturliga ting, samt 

även; allmänt spridd, felaktig föreställning, (lögn). (Svenska Ordboken, Stockholm 

1999)

Myter är inte sanningar, ändå tror vi ofta på dem, helt eller delvis. Ofta vill vi faktiskt 

att de ska vara sanna därför att de innehåller något som tilltalar oss. Detta, det som vi 

gillar i myterna, är intressant eftersom det säger något om hur vi vill ha det. Myten om 

den gode läraren säger något om de lärare många av oss  drömmer om att ha, eller att 

bli. 

I historien finns många exempel på mytomsusade lärartyper och hela tiden skapas nya, 

inte minst genom film och berättelser. Jag vill försöka mjölka ur några av dessa myter 

deras eventuella bidrag till förståelsen av hur man blir en god lärare och ställa detta 

bidrag emot läroböckernas råd och förebilder. För trots att myterna inte är sanna, så

säger de något intressant om vad vi vill ska vara sant. 

Metod och frågeställning

Mitt angreppssätt är idéhistoriskt och jämförande. Jag söker alltså efter idealbilder och 

myter om den gode läraren. Jag har valt att studera några historiskt kända exempel på 

pedagoger och lärartyper samt även några nutida berättelser om goda lärare. Mina

exempel är tagna både från verkligheten och filmens värld. Eftersom det är myten -

alltså våra idealbilder – som intresserar mig, spelar det ingen roll om lärarna har 

existerat på riktigt eller ej. Ty detta är inte en studie av absolut sanning, utan av 

drömmar och ideal. 

Slutligen jämför jag de valda lärarkaraktärerna inbördes och söker efter likheter 

mellan dem. Finns det någon röd tråd som förenar dessa mytomsusade lärarkändisar, 

frågar jag mig. De gemensamma variabler jag finner ställer jag sedan mot anvisningar,

råd och förebilder man får sig till livs i nutida ledarskapslitteratur för lärare. 

I både mytens lärartyper och läroböckerna söker jag alltså svaret på min fråga om vad 

en god lärare är och hur man blir en sådan. 

Jag försöker se om svaret som böckerna ger stämmer med berättelsernas idealbild av 

en god lärare, eller om myterna tillför något mer.
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Vad gäller lärarutbildningens litteratur om pedagogiskt ledarskap så har jag, med 

tanke på tid och uppsatsens begränsade omfång, endast valt att studera några enstaka 

titlar. För att det ska bli mera intressant har jag valt sådana exempel som skiljer sig 

ifrån varandra i fråga om ton, råd och synen på hurdan en bra lärare är. Det förefaller 

till exempel som om en del böcker är mer tänkta som inspirationskällor för studenterna

än som konkreta handböcker. Men dessa är också av intresse eftersom de definitivt vill 

säga oss något om hur en bra lärare är. 

Vid studiet av kända lärartyper har jag valt att börja ett rejält steg bakåt i tiden. Detta 

därför att många av den tidens lärarpersonligheter och deras tankar alltjämt är 

populära och aktuella i våra dagar. 

Jag inleder alltså med Sokrates - en av historiens mest kända lärare. Därefter går jag 

framåt och tittar på några andra lärare och pedagoger som jag tror kan ha påverkat 

våra Västerländska lärar- och undervisningsideal idag. Några av de valda exemplen i 

detta arbete är alltså kända lärare, andra snarare teoretiker vars radikala tankar om 

undervisning, vilket jag hoppas kunna visa, ofta återkommer i den gode lärarens 

metoder. Därigenom har de också funnit sin plats i texten. 

Alla exempel är emellertid lärare som varit framgångsrika i den meningen att de gjort 

sig kända, antingen genom sin egen undervisning eller för att de uppfunnit nya 

intressanta pedagogiska metoder och skolor. 

Efter en genomgång av några historiska exempel på mytomsusade lärartyper med 

radikala undervisningsidéer, övergår jag alltså till några nutida exempel, de två senaste 

är tagna från filmens värld. Skälet till att jag valt att ta med goda lärare från filmer är 

att jag tror att filmens idealbilder av den goda läraren har större genomslagskraft och 

når en större publik än böcker. Eftersom biofilm har möjlighet att nå en bred publik är 

den också enligt min mening särskilt intressant när det gäller att skapa och förstärka 

myter i modern tid. 

Jag går kort igenom vart och ett av mina exempel på goda lärare eller personer med 

nytänkande undervisningsidéer. I de fall då personen själv är intressant som lärartyp, 

försöker jag analysera fram de egenskaper som verkar vara karaktäristiska för den 

aktuella personen som lärare. Men jag tittar inte bara på personligheten utan även på 

hans (eller hennes) inställning i en rad frågor som påverkar och genomsyrar 

undervisningen. Alltifrån idéer om pedagogik till synen på individen, samhället och 
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livet. Vilka tankar och ideologier står mina ”goda” lärare för och vad lär de ut till sina 

elever, frågar jag mig. Slutligen försöker jag se om det finns likheter mellan de olika 

lärarnas undervisningsmetoder och idéer, samt likheter och olikheter i deras 

personligheter.

I skolbildarnas och de pedagogiska teoretikernas fall blir det förstås fokus på deras 

idéer och tankar om undervisning. Ibland tillåter jag mig även att på skoj spekulera 

över hur mina goda lärare och undervisningsteoretiker från forna tider skulle varit som 

lärare i dagens skola. Det gör jag dels för att lätta upp framställningen men också för 

att det faktiskt är intressant att tänka sig en Sokrates eller en Rousseau i våra dagar. 

Men som sagt, det rör sig i dessa fall givetvis bara om mina egna påhittade 

spekulationer.

De exempel på goda lärare jag valt att studera visar sig ofta vara skickliga igångsättare 

och inspiratörer som lyckas ruska om eleverna, få dem att vakna till liv och tänka i nya 

banor. Men det finns också andra lärartyper. Lärare utan radikala idéer men likväl med 

ett glödande engagemang i sitt arbete. Lärare som inte blir kända utom för de elever 

som minns dem. Ett sådant exempel på en lärare har jag också lyckats finna.   

NUTIDA TEORIER OM LEDARSKAP FÖR LÄRARE

Vägar till framgång

Lärarutbildningens och annan litteratur i ämnet ledarskap i skolan varierar från 

handfast rådgivande skrifter i ämnet, som till exempel Framgångsrikt ledarskap i 

klassen av Alf B Svensson, till engagerade redogörelser från skolor ledda av en starkt 

lysande personlighet, såsom Lorraine Monroes vittnesmål om sin egen skola; Våga 

leda i skolan. All denna litteratur är tänkt att förmedla den vishet vi behöver som 

lärare och för att kunna vara ledare i ett klassrum. Givetvis är det inte riktigt samma 

bild av en god lärare som tonar fram i all litteratur. Det intressanta för denna studie är

emellertid det som man eventuellt kan lära något av. I den mån böckerna talar om för 

oss hur vi kan göra eller hur vi bör bete oss för att bli goda lärare. Här kan man 

givetvis utläsa saker också mellan raderna. 

Rätt personlighet, fasthet och ordning

Vad säger då läroböckerna om goda ledare i klassrummet?

I boken Framgångsrikt ledarskap i klassen skriver Alf B Svensson: 
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”Vi föds inte till ledare. Det är något vi utvecklas till och så småningom kan bli. Vissa 

har visserligen en personlighet som gör det lättare för dem att bli en skicklig ledare, 

medan andra har svårt för det. Har du valt att bli lärare så har du förmodligen redan en 

hel del goda ledaregenskaper.” (Svensson 1998:8)

Men trots att han säger att man kan lära sig, resonerar Svensson senare om vilka 

personliga egenskaper som utmärker framgångsrika ledare. De har ofta en god allmän 

intelligens, verbal uttrycksförmåga och självförtroende, säger han. Dessutom är de 

resultatinriktade, har höga ambitioner samt höga krav på både sig själv och andra. De 

har förstås också god social kompetens. (Svensson 1998:9) 

Inte så lite alltså. Och så måste läraren kunna anpassa sitt ledarskap efter situationen. 

För det finns inget recept som alltid fungerar, säger Svensson. När det gäller arbetssätt 

tror Svensson på ordning och reda i klassrummet. Enligt undersökningar uppskattas 

lärare som lyckas skapa detta mest, säger han. Skickliga lärare tror också på elevernas 

förmåga och lär dem att själva tro på den. (Svensson 1998:19)

Svensson tar också upp att dagens lärare måste arbeta med annat än att maximera 

elevernas faktamässiga kunskaper. De bör också lära eleverna sådant som att bry sig 

om varandra, hjälpa varandra och vara vänner, och det i betydligt högre grad än vad 

som görs nu. Annars riskerar vi att få små individualister som bara bryr sig om sig 

själva, säger han. En intressant synpunkt. Solidaritet borde kanske stå på schemat.

Allt sammantaget har Svensson mycket höga krav på hur en bra lärare ska vara. Dels 

ska han eller hon vara en rikt begåvad person och dessutom en respektingivande, 

bestämd och välorganiserad människa. En människa med höga ideal och förmåga till 

kreativt tänkande och flexibilitet. Svenssons lärarideal, om man får spekulera alldeles 

fritt; för tankarna till en äldre bastant dam med rak hållning – en skolans Margret 

Thatcher - alternativt en äldre man med pondus och ett välansat vitt skägg, om det 

vore en herre. Strikt klädd och alltid med ett öga på klockan. Samtidigt lite faderlig, 

eller moderlig. Någon som kan lära de unga att bry sig om varandra.   

Kreativa galningar

Den amerikanska skolledaren Lorraine Monroe har skrivit om hur hon var med och 

startade Frederick Douglass Academy - en skola i Harlems fattigaste delar, som 

uppnått mycket goda resultat. Men så är hennes motto också; Inget är omöjligt! 

Monroe framstår utan tvekan som vad man brukar kalla en eldsjäl. Hon talar mycket 
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om vikten av mod. Oräddhet och en viss tokighet rent av, är också viktiga 

ledaregenskaper i hennes skola. Bra lärare ska inte heller vara rädda för att få sparken, 

säger hon och talar själv om att hon en gång blivit avskedad men tillägger lättsamt att 

det faktiskt bara ledde till det bättre i längden. Själv ser Monroe läraryrket som ett 

kall, ett ädelt uppdrag som man blir utsänd på.  (Monroe 1997:21-22). Lorraine 

Monroes gärning är givetvis storartad men hur blir man som hon, kan man fråga sig? 

Eller ens en gnutta lik? Om sig själv som lärare säger Monroe mest sådant som att hon 

behärskade sitt ämne och älskade att undervisa. (Monroe 1997:139) 

Hon framstår som en mycket stark personlighet som vågar tro på sina idéer och anta 

nya utmaningar som att bli kurator eller rektor eller vad det nu må vara som kommer i 

hennes väg. (Hon skulle säkert bli en bra president också). Hon tar också sitt ansvar 

fullt ut som rektor när hon medger att god undervisning ytterst och mest av allt handlar 

om god skolledning. Och för att vara en god skolledare eller lärare måste man brinna, 

säger hon. Ingenting mindre duger.

Men vissa är mera lämpade: Monroe säger att; ”Vissa människor är födda med 

magiska krafter och kan utföra underverk i sitt arbete. Men…” tröstar hon de övriga: 

”alla kan bidra med något.” (Monroe 1997:188) 

Monroes lärare tycks alla vara olika varianter av läraren i Döda poeters sällskap, som 

jag så småningom tar upp bland mina exempel på kända idealbilder av lärare. Filmens 

engelsklärare Mr Keating är precis den sorts kreativa galning Monroe skulle gilla. Full 

av oväntade påhitt och radikala grepp. Och lika brinnande som Monroe själv för 

saken. Keating har i filmen ingen familj och bor asketiskt. Han lever för att undervisa. 

Det är inte lite Monroe begär av en god lärare. Man ska ge sin själ och lite till, sprudla 

av idéer, kreativitet och modet att tro på sig själv och eleverna fullt ut i alla lägen.  

Naturligtvis skulle nog alla gärna ha en sådan lärare, men hur många klarar att vara 

en?

Att kunna leda

Angeles Bermudez Sandkvist menar i Management by Love att det är rent obehagligt 

när det talas om att goda chefer skulle ha någon medfödd mystisk talang. Detta, menar 

hon, är bara ett sätt att utestänga människor från att våga ta sig an uppgifter. 

(Bermudez Sandkvist 2002:44). 

Christer Stensmo skriver i Ledarstilar i klassrummet, en bok där han går igenom sex 

olika ledarstilar, att oavsett stil krävs det att läraren har en viss grad av kontroll över 
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eleverna som ger honom eller henne möjlighet att påverka dem. Egentligen handlar det 

om makt. I varje social situation, finns det inbyggt en kamp om vem som ska ha 

kontrollen över vad. Så också i klassrummet. Undervisningssituationer förutsätter ett 

assymetriskt förhållande där läraren har makten över eleverna, säger Stensmo. Och det 

finns alltid skäl att fråga sig; vilken rätt har jag som lärare att ingripa i elevernas liv? 

(Stensmo 2000:231)

Övriga saker som är viktiga för ledare i klassrummet, enligt Stensmo, är att kunna 

skapa motivation, god gruppsamverkan, att kunna anpassa ledarskapet efter 

situationen, samt att kunna planera. Men det finns ingen ledarstil som passar alla, 

menar han, utan varje lärare måste välja den stil som passar hans eller hennes 

personlighet, elever och syn på arbetet. En lärare bör också regelbundet reflektera över 

sitt ledarskap och undersöka vilken ledarstil som passar honom/henne bäst. 

(Stensmo 2000:236f). 

Behovet av att reflektera över sin ledarstil nämns i många av dagens ledarskapsböcker. 

I Lärarförbundets skrift Lärarprofessionalism står det att vi måste bli medvetna om

varför vi tar vissa saker för givna. Att som lärare söka kunskaper om och i den egna 

undervisningen innebär, att delta i en skapelseprocess kring relationerna mellan de 

egna handlingarna och elevernas inlärning, sägs det. (Lärarprofessionalism1998: 42)

De två senast angivna böckerna förespråkar alltså en hög grad av reflektion. I grunden 

kan man säga att det handlar om ödmjukhet. Det viktiga tycks vara att en lärare, som 

den makthavare man faktiskt är, alltid är beredd att ompröva sitt ledarskap och sin 

ledarstil. Att kunna tänka om, tänka nytt, ta kritik och förändras allt eftersom behoven 

i skolan förändras.  

Men vad kan då myterna om den goda läraren tillföra som inte läroböckerna berättar?

Finns där något som för oss närmare hemligheten med att bli en god lärare? Låt oss ta 

ett kliv tillbaka i tiden. 
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GODA LÄRARE DÅ OCH NU

Antiken och medeltiden

Skolan före Sokrates

Under 500-talet före Kristus infördes obligatorisk skolgång (för pojkar) i det antika 

Grekland. Varje fri far var skyldig att låta sina söner lära sig skriva, simma och få en 

yrkesutbildning. Synen på utbildning var dock olika i Sparta och Aten.  

I dag använder vi ofta ordet spartansk i meningen sträng och enkel och sådan var 

också utbildningen där. Vid sju års ålder togs pojkar från hemmet och sattes i militärt 

internat där ren soldatdisciplin upprätthölls. Målet var att genom hård träning härda 

och lära pojkarna att utstå allt större fysiska påfrestningar, samt att stärka den 

nationella känslan och mana till fosterländska hjältedåd, menar Carl Ivar Sandström i 

Utbildningens idéhistoria. Vid 18 års ålder upptogs pojkarna i de vuxnas krets genom 

en ceremoni där de piskades blodiga och den pojke som kunde uthärda plågorna längst 

utan att klaga belönades.

I Aten däremot fanns det möjlighet för en friare personlighetsutveckling. Nästan all 

undervisning utom den fysiska var privat och läraren, som kallades grammatist, 

undervisade pojkarna i läsning, skrivning och räkning för en mycket blygsam 

ersättning. Barnen följdes till skolan av en slav som kallades paidagogos – därifrån 

kommer ordet pedagog. (Sandström 1978:26-30)

Sokrates - förlösaren

Sokrates är en av de mest kända undervisarna i världshistorien. Hans 

undervisningsmetod var samtalet. Avsikten med dessa samtal var att genom logiska 

och tankestimulerande medel förlösa insikten om Det Rätta. Denna metod kallade han 

själv för majevtik som betyder förlossningskonst. Han ville frigöra och få igång 

människans inre uppbyggande personlighetskrafter. 

Sokrates dog för tankefriheten. År 399 före Kristus dömdes han att tömma 

giftbägaren. Hans kritiska hållning till makten och de styrande blev hans död. Han 

anklagades också för att uppvigla ungdomen men egentligen stod han för ett livsideal 

som präglades av dygd. 

Vid den här tiden hade de så kallade sofisterna lyckats sprida sin lära – skepticismen, 

som sa att allting är relativt och att människan är alltings mått. Detta hade berett vägen 

för en vild hedonism enligt vilken livets enda mening är att söka maximal njutning. 

Sokrates däremot menade att sann lycka bara kan uppnås genom att förnuftet får råda. 
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Bara genom att sträva efter dygd med förnuftets hjälp kan man nå insikt om det goda

och få kraft att utföra det. Detta sammanfattade han i den berömda tesen: Känn dig 

själv!

Den som vet det rätta gör också det rätta, menade han. Dygd handlar om vetande och 

alltså kan man lära sig att leva rätt. Sann lycka uppnås genom dygd, inte njutning. 

Sokrates sätt att använda samvetsbegreppet har spelat en enorm roll i västerländsk etik 

ända in i våra dagar och låg bland annat till grund för Freuds lära om överjaget. 

(Sandström, 1975:30f)

Sokrates var alltså en man med tankefriheten som ideal. Han ville lära eleverna att 

känna sig själva och satt och samtalade med dem för att de skulle nå fram till viktiga 

insikter. Hans metod kallas heuristisk och resultatet av ett gynnsamt samtal var ett 

glatt utrop: Heureka! (jag har funnit det!) En stark tillfredsställelse som följer när 

insikter nås. 

På detta sätt var elevens skapande självverksamhet det viktigaste målet i Sokrates 

undervisning. Man kan säga att elevens tankar sattes i centrum för undervisningen, 

även om läraren säkerligen såg till att styra samtalet i önskad riktning. 

Det skulle vara intressant att veta hur stort antalet elever var som gick i Sokrates 

”klass”. Kanske är det så att hans metoder fungerar bäst i mindre grupper. Inom 

Bifrostskolan har man i dag tagit upp en del av hans metoder, exempelvis samtalet 

som undervisningsform, men det torde vara stor skillnad på att sitta och samtala med 

några få elever mot att göra det med en klass på 30 elever. Men så har också 

Bifrostskolan en bit kvar om den ska uppnå samma status och populäritet i historien 

som Sokrates. 

Mot slutet av sitt liv levde Sokrates i fattigdom, något som enligt Platon (som 

nedtecknade allt om Sokrates) var självvalt. (Guthrie 1971:59). Kanske bidrog även 

detta till den kultstatus som han fått i historien och som lärare. För att sammanfatta 

tycks Sokrates ha varit en ovanlig och egensinnig rebell, på samma gång moralisk och 

fritänkande. Betydligt mer individualist och upprorsmakare än exempelvis sin främste 

lärjunge Platon som hade en annan syn på utbildning. Han förespråkade inte på samma 

sätt som Sokrates det fria samtalet utan i stället en betydligt mera styrd undervisning 

med sträng censur av skolans litteratur. Även Aristoteles menade att skolan var en sak 

för staten. 
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Jesus - hoppingivaren 

Jesus var son till en enkel man, (åtminstone om man betraktar honom som Josefs son, 

vilket nog de flesta i hans omgivning gjorde, åtminstone till en början). Han föddes 

under enkla, för att inte säga bedrövliga, förhållanden i ett stall och arbetade först som 

snickare precis som pappa Josef, för att senare komma till insikt om sitt sanna kall. 

Ordet kall är i hans fall är extra passande.

Men Jesus var inte den Messiastyp som många hade föreställt sig. I stället för att 

erövra världen med storm försökte han lära sin anhängare att rannsaka sig själva med 

paroller som: Guds rike finns inom er. Han lärde ut en extremt antimaterialistisk 

tvärtomlära där rövare och horor skulle gå före de skriftlärda och fariséerna till 

himmelriket. Det var genom att tro som man meriterade sig för Guds rike (som alltså 

finns inom en själv). Ja, hans lära tycktes nog för många mystisk och svårbegriplig 

men likväl har den visat sig extremt livskraftig ända in i våra dagar. Kanske finns 

förklaringen till lärans framgång i hur Jesus själv var, som person och lärare.

Som person framstår Jesus enligt Nya Testamentet som karismatisk. Trots att han är 

anspråkslös, snarast blygsam och bär enkla kläder är han en sådan som drar blickarna 

till sig och kan tala inför stora folkmassor. Han sägs kunna utföra underverk, vilket på 

den här tiden förmodligen inte var ovanligt. Men han lär också ut förlåtelsens budskap 

och godhetens, exempelvis genom den gyllene regeln: ”Allt vad du vill att andra ska 

göra mot dig, ska du också göra mot dem”. Han tar avstånd från allt våld men predikar 

mod och själslig styrka. Får man ett slag på ena kinden så ska man även vända den 

andra till, som för att tydliggöra det absurda i den våldsamma i handlingen, kan det 

tyckas.

Besegra det onda med det gode, var hans devis. En lära som avsevärt skilde sig från 

Gamla Testamentets öga för öga, tand för tand, och därför också kom att kräva ett helt 

eget och nytt Testamente.

Jesus tycks också vilja få individen att ta ansvar för sina handlingar. Du har syndat 

men kan göra bättre, säger han till de förtappade. Han får även de mest bespottade att 

känna sig sedda och betydelsefulla genom att bry sig om deras bekymmer och själsliga 

nöd. Genom att vända på och kasta omkull gamla beprövade ”sanningar” sprider han 

ständigt nya aha-upplevelser omkring sig och inger hopp till de som trott sig vara 

förlorade. Men inte nog med det, han vill också få alla att inse sitt unika och 

oantastliga människovärde. Han söker upp och umgås med illa ansedda 

samhällselement som tullare, prostituerade, månglare och till och med spetälska.
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Jesus är individen som vänder sig till individer, och det med en lära om tro, ja rentav 

tilltro. Se på liljorna på ängen, inte har de några bekymmer för morgondagen, säger 

han. Skulle då inte Gud bry sig om sina egna barn (människorna)? (Nya testamentet  

Matteusevangeliet, kap 6)

Men hur stark är han egentligen själv i anden? Till skillnad från Sokrates som lugnt 

och behärskat tömmer den oundvikliga giftbägaren, vrider sig Jesus i ångest när han 

inväntar sitt öde i Getsemane. Blödande och hängande på korset ropar han senare ut 

sitt förtvivlade: Min Gud, varför har du övergivit mig? 

Men kanske är det just denna bild av förtvivlan och maktlöshet som gjort honom extra 

populär och särskilt lätt att identifiera sig med. Denna blödande svaghet och samtidigt 

det extraordinära och märkliga budskap som säger att det är genom att förlora sitt liv 

som man vinner det.

Som lärare tycks Jesus ha varit en mystisk person, en överraskningarnas man, full av 

oväntad tvärtom-visdom, ödmjuk men ändå bestämd. Moralisk men utan tvång, en  

antimaterialistisk predikare av kärlek och tro. En man som hade rykte om sig att kunna 

uppväcka döda men också en som brytt sig om det timliga, som sades ha räddat 

situationen vid en bröllopsfest i Kana genom att förvandla vatten till (sex hundra liter) 

vin när det redan fanns hade tagit slut. (Nya testamentet, Johannesevangeliet, kap 2)

Man kan på skoj spekulera över hur han skulle ha varit som lärare i våra dagar. Att 

finna guds rike inom sig skulle kunna översättas till att ta vara på de inre gåvor man 

fått; talanger, unika egenskaper och intressen, våga tro på och utveckla dessa, hellre än 

att bara försöka bli rik (samla i de jordiska ladorna). Han skulle säkert vara en stor 

förespråkare av antimobbingverksamhet såsom Friends, förmodligen en 

betygsmotståndare (för vem har rätt att döma eller ”kasta första stenen” på en elev) 

och kanske en som lätt kom i bråk med skolledningen. Till exempel när han bjöd 

elever på vin inför skoldansen eller sa att ADHD-eleverna är bättre i Guds ögon än 

rektorerna.       

Medeltidens skola

Under medeltiden svängde pendeln tillbaka till en mera styrd skola. Augustinus 

livsåskådning som sa att jordelivet bara var en förberedelse för saligheten, kom att 

råda inom skolans värld. Kyrkan stod för den viktigaste undervisningen och agan 

praktiserades flitigt för att piska synden ur de ungas kroppar. Den främsta nyttan av att 

kunna läsa ansågs vara att man då kunde läsa Bibeln och leva ett kristeligt liv. Varken 
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protestanter eller katoliker var anhängare av den fria tanken. (Sandström 1979:64f) 

Skolans uppgift var alltså att genom hård tuktan försöka rädda elevernas förtappade 

själar till saligheten.

Först 1300 år efter medeltidens inträde gjorde en man revolution mot denna syn 

genom att påstå att människan av naturen är god.

1700-talet

Rousseau - naturdyrkaren

Rousseaus mamma dog vid hans födelse 1712 i Geneve och hans far övergav honom 

när han var tio år gammal. Först blev han lärling hos en gravör men vantrivdes och 

rymde, för att senare hamna på landet hos den unga Madame Warens. Hos henne fick 

han sin filosofiska och kulturella utbildning och sin smak för lantliv. Han arbetade en

tid som informator åt barnen i en familj och började då skriva ner sina tankar om 

utbildning. Till skillnad från Sokrates och Jesus var Rousseau i första hand en 

teoretiker men hans teorier har utan tvivel revolutionerat lärarrollen och skolan. 

Först som 50-åring skrev han sitt mest kända verk; Emile eller Om uppfostran. Boken 

brändes på bål eftersom den predikade en slags fri naturdyrkan utan krav på 

trosbekännelse. 

Rousseau tillhörde deisterna (upplysningsmännens gudsuppfattning) som menade att 

Gud skapat världen men sedan dess inte synts till mer. Men även om han lämnat sitt 

verk så hade Gud i alla fall en gång skapat människan och allt som utgått från Gud är i 

grunden gott, menade Rousseau. Genom att återgå till naturen och leva naturligt 

återfinner människan sitt rätta (och goda) jag. Skolans uppgift är att uppfostra en fri 

men ändå moraliskt god människa - en vilde som kan bo i städerna. 

Men korvstoppning är bannlyst hos Rousseau. Barnet ska få utvecklas långsamt och i 

takt med sin naturliga mognad, säger han. Detta är dock inte detsamma som helt fri 

uppfostran. Att skämma bort ett barn är ett av de största fel man kan göra, menar han. 

Om barnet vänjer sig vid att få allt, blir det mycket olyckligt den dag då det upptäcker 

att detta inte längre är möjligt. Frihet inom vissa ramar alltså. Så kallade naturliga 

straff är alltså okej, så som att man till exempel slutar visa en elev förtroende om han 

ljuger.

Rousseau talar också mycket om barns fysiska behov och menar att man inte får 

tvinga dem att sitta stilla hela tiden. De behöver heller inte lära sig allting, bara det 

som är nyttigt och dit räknade han bland annat naturvetenskap (dock inte för flickors 
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del, hans syn på deras uppfostran var betydligt mindre radikal). Kunskap ska inte bara 

pluggas in utan läras in aktivt genom olika verksamheter. Barnen bör också lära sig ett 

riktigt hantverk förutom de teoretiska ämnena, för säkerhets skull, eftersom 

samhällsordningen kan ändra sig när som helst. Att kunna ett yrke är dessutom något 

att vara stolt över. För Rousseau är också utvecklandet av en personlig moral, 

osjälviskhet och förmåga till medlidande viktigt. Genom att göra gott, blir man god.

Genom sin naturdyrkan och talet om frihet från trosbekännelser var Rousseau 

kontroversiell under sin tid men hans genomslagskraft blev enorm. Förmodligen 

fångade han upp allmänna tankegångar som var på väg att vinna mark. Tanken att 

människan i sig själv är god gick emot hela den tidigare uppfattningen om att barn bär 

med sig arvsynden från födelsen och behöver tuktas hårt för att utvecklas rätt.

(Sandström 1975: 113f)

Som lärare, om han hade levt i våra dagar, skulle Rousseau säkert ha trivts bra i 

Waldorfskolan, som bygger på en mängd ideal som påminner om hans; såsom 

naturdyrkan, betoningen på hantverksmässighet och skapande, samt motståndet mot 

”korvstoppning” och idén om att barnet ska få utvecklas långsamt och i sin egen takt, 

utan hets. Men Rousseau skulle nog inte ha nöjt sig med att gå omkring hela livet i 

birkenstocksandaler som en vanlig lärare på Steinerseminariet i Järna. Han ville mer. 

Han ansåg sig ha en personlig mission som ytterst handlade om att förvandla hela 

samhället. Han upplevde sig som unik, utvald och frikopplad från det vanliga 

samhället. Genom att återgå till ett naturligare liv ansåg han sig ha lyckats återknyta 

kontakten med människans sanna och goda natur, den som århundraden av 

förnuftsdyrkan och civilisation hade suddat ut. Genom detta menade han sig kunna 

uppleva en sann och äkta kärlek till hela mänskligheten. Han var också en 

förespråkare av dygd och ära. Den vise jagar inte rikedom, men är för den skull inte 

okänslig för ära, lär han ha sagt. (Melzer 1990: 253-257) En skillnad jämfört med 

Sokrates och Jesus alltså, som ju varken tycks ha brytt sig om rikedom eller ära. 

Annars är likheterna många; tron på det goda hos individen, ifrågasättandet av 

samtidens gällande ”sanningar” och värderingar, betoningen på frihet i tanke och 

handling men också på individuellt ansvar, moral och dygd. 
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1800 och 1900-talet

1800-talets skola

Under det tidiga 1800-talet började begreppet barndom spridas och utvecklas från sina 

rötter, av vilka Rousseau var den mest betydande. Psykologin och pedagogiken 

började växta fram och talet spred sig om att det fanns dolda och goda krafter i barn 

som bara kunde utvecklas genom lek. 

Industrialismen hade som en samhällelig Big Bang slagit sönder de traditionella 

bygemenskaperna och medfört enorma förändringar. Vidriga förhållanden rådde på 

många håll i fabrikerna men år 1802 kom enligt Sandström den första lagen mot

barnarbete, som sa att barn inte fick arbeta mer än 12 timmar per dag och att nattarbete 

var förbjudet. Obegripliga villkor är det ju ändå förstås, med våra dagars mått, men i 

det gamla bondesamhället hade barnarbete alltid varit en självklarhet. Nu infördes 

dock obligatorisk folkskola och undervisning för barnen, en sådan styrd av delvis nya 

tankar. Undervisningen var nu för första gången inriktad på att försöka väcka intresse 

hos eleverna, så kallad ”självverksamhet” som teoretikerna kallade det. Men främsta 

syftet med att kunna läsa var dock alltjämt att barnen skulle kunna lära sig sin bibel 

och sin katekes. Obligatoriet gällde heller inte riktigt alla, mycket fattiga barn var till 

en början undantagna från skolplikten. (Sandström, 1975, s. ) (138-149)

Men så småningom under 1900-talet började skolan förändras i grunden. Nya djärva 

tankar sitt intåg inom pedagogiken. En av de mest kända teoretikerna var amerikanen 

John Dewey som gjorde revolution genom att sätta barnet i centrum för skolans 

verksamhet. 

Ellen Key och Barnets århundrade

Ellen Key blir den första (och tyvärr enda) kvinnan och tillika den första svensken 

som dyker upp i denna studie. Hon var också lite av Sveriges egen Rousseau eftersom 

hon var en entusiastisk anhängare av hans tankar och ville påverka skolan och 

samhället på ungefär samma sätt som han. 

Ellen Key föddes 1849 på Sundsholms gods utanför Västervik och fick en sträng 

uppfostran. Hennes far var visserligen liberal men inte vad gällde barnuppfostran. 

Kroppslig tuktan praktiserades i hemmet och genom detta skapades en fruktan för 

föräldrarna. Trots det fick Ellen Key en ovanligt fri studiegång under ungdomstiden 

och båda föräldrarna stöttade senare sin dotter i hennes verk som vuxen.   
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Ellen Key var för folkbildningsstanken. Hon jobbade ett tag som assistent i en 

söndagsskola men tyckte att undervisningen var dålig. När hon själv blev lärare där 

tog hon saken i egna händer och införde profana ämnen som historia eftersom hon 

hade märkt att barnen saknade kunskaper i det. (Lengborn 1975: 12-19) 

Senare arbetade Ellen Key på Anna Whitlocks privata flickskola som var en 

experimentskola för tidens nya idéer. Med en klass på sju elever började hon där 

hösten 1880. Nyheter var elevsjälvstyrelse, föräldradagar, koncentrationsläsning och 

frihet i ämnesvalet samt omväxling mellan praktik och teori. Ellen Key föreläste vid 

Stockholms Arbetarinstitut inför publik som kunde uppgå till 500 personer. 

Enligt Sandström var Ellen Key en mycket skicklig talare som fångade sina åhörare 

genom en närmast religiös lidelse, tilltro och utvecklingsoptimism. Hon var också en 

oreserverad optimist som pedagogisk tänkare, med en stark tro på människoandens 

egen utvecklingskraft. 

(Sandström 1976: 176)  

Ellen Key menade att barn måste få utveckla sin egenart och bli självständiga 

individer. Hon var emot aga och betyg men även belöningar och ansåg att 

undervisningen i kristendom var förkastlig. Den bidrog till att mörda barnens själsliga 

utveckling, vilket hon tyckte att skolan över huvudtaget var bra på vid denna tid. 

Hennes kritik var hård; egenskaper som fantasi och reflektion förtrycktes hos eleverna 

i folkskolan, menade hon och resultatet blev att barnen fick lägre intelligens och sämre 

själslig utveckling än vad naturen ämnat dem. Hon tyckte också att unga människor 

borde få ta paus från skolan några år i 15-årsåldern eftersom studiemotivationen ofta 

sjunker om man bara fortsätter ändå uppemot 20-årsåldern utan avbrott. Själv 

betonade hon verkligen vikten av så kallad självverksamhet (intresse) och omväxling i 

skolarbetet mellan självstudier, lektioner och pauser. Hon ville också införa samskola. 

(Lengborn 1976: 50f)

Men Ellen var konservativ i viss mening; hon drömde om familjens renässans och 

påpekade det förkastliga i att mammor vid denna tid tillbringade allt mindre tid med 

sina barn; arbetarklassens kvinnor därför att de tvingades arbeta jämt och 

överklasskvinnorna för att de spenderade för mycket tid på sällskapsliv. För barnens 

skull behövdes en förändring, menade hon.

Ellen lärde också ut tankar om jämlikhet i skolan. Själv hoppades hon att matriarkatet 

en dag skulle återkomma och att man då skulle inse mammornas stora uppgift i 

samhället och trygga deras tillvaro. (Lengborn 1976: 36-38). 
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Hon var inspirerad av evolutionsteorin och pekade på möjligheten av att kunna styra 

människans framtida utveckling så att den frambringar en högre typ av människa. 

Detta skriver hon bland annat om i sitt kända verk Barnets århundrade. Faktum är att 

hon förespråkar rent rashygieniska åtgärder; förbrytare bör hindras från att fortplanta 

sig och obligatoriskt läkarintyg införas för att man ska få gifta sig. Men i övrigt driver 

hon en mjuk linje, hon är emot förnuftsäktenskap och menar att kärleken ska styra 

valet av partner. Hon vill ha rösträtt för kvinnor och skyddslagstiftning för kvinnor 

och barn samt avskaffa allt barnarbete. Vad gäller barnuppfostran ska barnet få 

möjlighet att bli en egen individ fast inom vissa gränser, av hänsyn till andra. Barn bör 

också fostras till medvetande om moral och ansvar, något som alltså kan vara svårt då 

mycket som sagt styrs av generna. Hon lär till exempel ha sagt att det återstår många 

generationers utveckling innan det blir kvinnlig instinkt att inte göra en fysiskt och 

psykiskt förfallen man till far åt sina barn, vilket hon ju verkar ha haft rätt i.

I dagens skola har Ellen Keys idéer (förutom de rashygieniska förstås) till stor del 

blivit självklarheter, åtminstone i teorin. Men situationen i dagens skola är annorlunda. 

Ellen Key hade en klass på sju elever, idag är det ofta trettio elever i varje klass. Hur 

hade Key som lärare hanterat en sådan situation kan man undra? Hade hon ändå 

lyckats åstadkomma den koncentrationsläsning och det egna ansvarskännande hos 

eleverna som hon önskade, eller hade hon liksom många lärare idag fått kämpa hårt 

bara för att få eleverna att över huvudtaget göra något alls. Eller så hade hon kanske 

debatterat och protesterat vilt emot dagens sätt att undervisa barn i alltför stora klasser. 

(Hon förespråkade själv mindre barngrupper för att uppfostraren skulle få en bra 

kontakt med barnen i kindergarten. (Lengborn 1976:53) 

Och vad hade hon tyckt om de undersökningar som i dag visar att pojkar ofta tar 

betydligt mer plats och får mer uppmärksamhet än flickor i samskolan? 

Som lärare var Ellen Key en stark personlighet som på eget initiativ införde 

förändringar i undervisningens innehåll och de pedagogiska metoderna. Hon vågade 

ifrågasätta gamla förlegade arbetssätt och traditioner. 

Hon verkar också, trots sina tankar om rashygien, ha haft en stark tilltro till barns 

inneboende positiva krafter, att dessa kan utvecklas gynnsamt under rätt 

omständigheter och med en lämplig kombination av frihet och ansvar. 

För att summera: Ellen Key framstår som en spännande kombination av en radikal 

kvinnokämpe och en värdekonservativ naturromantiker. En stark förespråkare för den 
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nya naturvetenskapen men också en entusiastisk predikare av en mera jordnära livsstil 

än den samtida; en livsstil där barnens väl och ve stod i centrum i betydligt högre grad, 

där närhet mellan mor och barn var en självklarhet och där moderskapet återfått sin 

rättmätiga status i samhället. (Lengborn, 1976:13-15) Säkert skulle hon, om hon hade 

levt i dag, ha uppskattat någon alternativ skola som prioriterade mindre barngrupper 

och större variation i studierna än vad dagens kommunala skolor har. Bäst skulle hon 

förmodligen trivas på en mindre friskola där teori varvades med skapande verksamhet, 

men där historia och naturvetenskap också var viktiga och möjligheten att välja 

inriktning efter intresse en självklarhet. Så småningom skulle hon säkert kunnat bli en 

färgstark rektor för en sådan skola. En skolledare som entusiastiskt kastade sig in i den 

offentliga debatten om skolan och kanske rent av slutade som skolminister.   

John Dewey - praktikern 

Om Rousseau var 1700-talets största nytänkare inom pedagogik så var John Dewey

1900-talets. Han var en praktiskt inriktad man med huvudtesen: ”Learning by Doing”,. 

Dewey startade en experimentskola i Chicago för att pröva sin idéer, där han själv blev 

professor. Enligt honom har barn fyra slags instinkter; att samtala, att undersöka, att 

förfärdiga föremål och att finna det konstnärliga uttrycket. Ingen av dessa, menade 

han, tillfredsställdes i skolan som den då såg ut. Hans kritik var hård: Skolan tillät inte 

barnet att leva, och det ville Dewey ändra på. (Sandström 1975:187-188) 

Många påhittiga och ambitiösa pedagoger hjälpte honom att förverkliga sina idéer 

inom undervisning. En av dem, William Kilpatrick, utvecklade en projektmetod som 

innebar att eleverna började göra arbeten i mindre grupper, vilket man inte gjort 

tidigare. Eleverna fick själva välja en uppgift och sedan bearbeta den praktiskt genom 

att bygga i papier-maché, rita kartor, studera växter och djur osv. Genom detta yttre 

handlande skulle kunskapen gå in desto bättre, var tanken. 

Deweys idéer föll i mycket god jord. De kom rentav att bidra till en omdaning av hela 

det amerikanska utbildningssystemet men naturligtvis dök det också upp kritiker. 

Deras dom var inte nådig. Hans praktiska metoder hade förstört skolan (särskilt high-

school som skulle vara grunden för högre utbildning) genom att avintellektualisera 

den, sades det bland annat. Amerikas intellektuella menade att det var fel att bara lita 

till det spontana studieintresset hos eleverna, så som Dewey förespråkat. I stället är det

samhällets plikt att se till att eleverna inhämtar det intellektuella kulturarvet. Tvinga 

dem om så behövdes. Kritiken mot Dewey fick också vatten på sin kvarn när ryssarna 
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(år 1957) till amerikanernas förtret blev först med att sända Sputnik ut i rymden och 

Sovjet därmed ansågs ha blivit den ledande nationen inom teknisk utveckling. Till och 

med Dewey själv höll delvis med kritikerna mot slutet av sitt liv. Men han försvarade 

sig med att hans frihetsbegrepp hade misstolkats. Hans grundläggande 

programpunkter lever dock kvar i våra skolor i dag. Punkter vars innehåll vi också 

känner igen från tidigare nämnda pedagogers djärva idéer. Punkterna är kortfattat: 

Barnet ska få frihet att utvecklas efter sin natur, intresset ska vara drivkraften i allt, 

lärarens ska vara vägvisare (inte pådrivare), elevernas utvecklig ska studeras 

vetenskapligt, större uppmärksamhet åt elevernas fysiska utveckling, samarbete 

mellan skolan och hemmet, en progressiv skola. (Sandström 1975:188-190)

Trots att Deweys idéer till en början uppfattades som djärva blev han aldrig någon 

riktig rebell inom pedagogiken. Hans blev omgående populär och väl mottagen och 

hans pedagogiska modell tilläts omvandla skolorna, något som de tidigare behandlade 

lärartyperna eller teoretikerna inte fick uppleva. Dewey blev alltså en del av 

etablissemanget, något som ofta tar udden och fräschören ur nya tankar och idéer. Han 

levde och verkade dessutom som en respekterad professor, långt ifrån de 

kringdrivande och illa klädda asketer som till stor del uppfyller denna studie. Dewey 

var, kan man säga, något så ovanligt som en utbildningsvisionär som fick se sina 

vildaste drömmar gå i uppfyllelse.          

Gandhi – omtolkaren 

Mahatma Gandhi är inte bara känd som en politisk kraft och en upprorsledare utan 

också som en stor vishetslärare. Han är det enda exemplet (den kanske mest kända i 

sitt slag) på en icke västerländsk lärarpersonlighet som förekommer i denna studie. 

Gandhis mål var att sprida swaraj; en lära som handlade om självrening och 

revolution, men inte bara politiskt, utan i synnerhet på det personliga planet. Hans 

budskap spred sig som en löpeld bland fattiga bönder i Indien (Dalton 1993: 32). Hela 

byar, fattiga invånare såväl som rika, övergick exempelvis till vegetarisk kost 

inspirerade av Gandhi. Hans läror slog igenom i alla samhällsskikt. 

Hans karisma handlade mycket om en stor skicklighet i att tala och att använda 

etablerade symboler och metaforer i språket på ett nytt sätt som folket förstod. Han 

lyckades med en poets skicklighet ladda om gamla klassiska ord som Ahimsa (icke-

våld), Karmayoga, Ram raj och så vidare med ny mening. Han omtolkade några av 

hinduismens grundläggande trostankar så att de kunde användas som stöd för sociala 
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reformer. Bhagavad Gita betraktade han som ett stort religiöst poem, en skatt ur vilken 

man faktiskt kunde utläsa vilken mening som helst. Själv använde han den som stöd 

för sina idéer om hur man bäst kunde fylla det moderna Indiens behov. (Dalton 

1993:33)

Gandhi var liksom Jesus en man som sa oväntade saker. Att spinna, menade han 

exempelvis, var den ädlaste sysselsättning en människa kunde ha. Vi borde alla sitta 

vid spinnrocken och göra sådant arbete som fattiga människor tvingas utföra, sa han. 

Då lär vi oss att förstå och identifiera oss med de fattiga och därmed hela 

mänskligheten. Själv poserade han ofta vid spinnrocken mot slutet av sitt liv. 

Gandhi trodde på människornas förmåga att uppnå en fri, harmonisk och jämlik 

världsordning - sarvodaya. Han drev kampanjer mot principen om de kastlösas 

oberörbarhet och strävade efter en hinduisk-muslimsk enighet och religiös sympati 

mellan de två religionerna. Han ville också överbrygga klasskillnader och skapa en 

brygga mellan välutbildade rika och enkla bönder. 

Naturligtvis hade han kritiker. Churchill beskrev honom som en halvnaken fakir som 

gick omkring i palatsen. Lord Wavell, som styrde Indien vid tiden tog i ännu mer och 

kallade Gandhi för en falsk hycklare och menade att han bara spelade mild och god för 

att få folket med sig. 

Men många andra (även britter) beskrev honom som en ren visionär med en uppriktig 

strävan att förbättra situationen för de fattiga och förundrades över hans val att leva 

helt egendomslöst. Hur han praktiskt taget tycktes leva på luft. (Dalton: 1993:6-65)    

Gandhi satte sin tro till massorna och dessa kom snart att betrakta honom som en 

Mahatma (stor ande) medan de bildade såg honom som en politiker. Men enligt 

Dalton ville Gandhi hellre bli förstådd och uppskattad för sina tankar än sedd som ett 

helgon eller en statsman. Hans lära -  swaraj – var ju egentligen en lära om 

självrening. Men hans skrifter blev med tiden allt mer motsägelsefulla –livet är ju fullt 

av motsägelser – ansåg han och detta gjorde att många fann det lättare att se honom 

som helig, än att faktiskt försöka begripa vad han ville lära ut. I slutet av sitt liv stod 

Gandhi sorgligt nog ensam och tvingades inse att han varken lyckats övertyga den 

indiska kongressen eller den indiska folket om den centrala meningen i sin filosofi. 

För att summera hade Gandhi en mycket stark tro på människans förmåga att uppnå 

fred och harmoni, förståelse och renhet. Men kanske var han lite för bra på det själv. 
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De flesta klarade inte, eller ville inte, följa i hans stränga fotspår. Från att ha vunnit 

massorna för sina politiska idéer blev han till slut alltmer sedd som en mystisk och 

upphöjd ande, vars väg man inte kunde följa utan bara förundrat betrakta. 

Gandhi är både ett exempel på en lyckad och en misslyckad lärare. Till en början 

gjorde han ju succé och blev extremt populär genom sitt sätt att fånga stora skaror av 

åhörare med vältalighet och spännande nytolkningar av de traditionella skrifterna. 

Men också sitt fall hade han själv del i, menar Dalton. Till sist blev han för svår och 

dessutom övertrumfade han själv sina elever alltför mycket i sin personliga 

renhetssträvan som kulminerade mot slutet av hans liv. 

För att nå fram med sina renhetsideal till en större publik bland dagens unga, hade 

Gandhi kanske behövt vara popstjärna - en Di Leva, eller kanske något åt hardcore-

hållet eller varför inte en rappare. Om han dessutom hade stylat om sig och jobbat på 

att se mindre farbroderlig ut skulle hans budskap säkert kunnat bli ansett som rätt 

”coolt”. Att vinna anhängare till ett så strikt asketiskt budskap torde dock aldrig vara 

lätt. Men vem vet, kanske hade det fungerat även utan trendriktig frisyr och elgitarrer, 

betydligt märkligare läror har förvisso vunnit populäritet även i våra tider. 

I Gandhis skola skulle naturligtvis Ahimsa ha stått på schemat, liksom swaraj. I 

syslöjden hade eleverna givetvis fått spinna och obligatorisk folkdräkt hade gällt (i 

Sverige) som skoluniform. Kanske hade Gandhis skola, om den inte tryckte alltför hårt 

på vikten av ett asketiskt leverne, kunnat bli ett populärt skolalternativ för dagens 

anhängare av den så kallade New Age-rörelsen.

1900-talet

Berättelser om den gode läraren

På 1900 talet har skolan förändrats enormt. Målet i dag är att lära eleverna att tänka 

och reflektera självständigt. Ganska fjärran från den gamla skolans rabblande av 

katekesen och bibliska historien. Agan har förbjudits och uppdelningen i realskola och 

folkskola slopats. Samtidigt har friskolereformen i Sverige; möjligheten för föräldrar 

att fritt välja skola, bidragit till problem för många skolor. Segregationen mellan väl 

ansedda och mindre väl ansedda skolor har ökat och i en del skolor råder svårartade 

problem med disciplin, ordning, gängbildning med mera. Kanske är det sådant som 

gör att berättelser om den gode läraren alltjämt fascinerar oss. Vi vill så gärna tro att 

det ändå finns de som kan klara uppgiften att göra folk av ungdomen. Och kanske 
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handlar det betydligt mera än att vi vill tro att den gode läraren finns. Vi vill också 

(liksom Rousseau) tro att goda människor finns. Att barnen, hur hopplösa de än kan 

verka i skolan, ändå bär ett fruktbart frö av något gott inom sig som, om bara om 

någon förstår sig på dem, kan utvecklas väl.  

Under 1900-talet har den gode läraren gjort sitt inträde i filmens värld. Många är de 

filmer, dokumentärer och fiktion som skildrar lärare. Men av utrymmesskäl kommer 

jag här endast att behandla två exempel på det rika utbudet av lärarfilmer.    

Mr Keating – igångsättaren

I Peter Weirs film Dead Poets Society (Döda poeters sällskap, på svenska) från 1989

kommer John Keating, en ny engelsklärare till en anrik, förstelnad privatskola där 

endast pojkar går. Eleverna är alla mycket välartade, mestadels studiebegåvade och 

inriktade på att skaffa sig bra betyg för att kunna göra framgångsrika karriärer. 

Keating överraskar eleverna med en rad underliga påhitt. Han ber dem luta sig fram 

och lyssna till fotografierna av tidigare studenter som han påstår har något att viktigt 

att säga dem. När de gör som han säger, börjar Keating sakta viska orden: Carpe Diem 

(som betyder fånga dagen, på latin). De flesta eleverna skakar på huvudet och undrar 

om den nya läraren är galen, men några lystrar till redan från början och blir 

intresserade. 

Eleverna uppmanas sedan till en rad ovanliga uppgifter på Keatings lektioner. Som att 

riva bort torftiga instruktioner om hur dikter ska tolkas ur läroböckerna. ”Ripp, ripp! I 

don’t hear enough ripping!” ropar Keating och går entusiastiskt runt i klassrummet 

medan eleverna river och sliter. I en annan scen uppmanas eleverna kliva upp på 

katedern en efter en ”för att se saker från ett nytt perspektiv” eller tilldelas diktstrofer 

att ropa ut samtidigt som de övar straffsparkar på fotbollsplanen.  

Det framgår tydligt att Keatings mål är att aktivera de välartade elevernas egen 

tankeverksamhet, få dem att våga tro på sina egna drömmar och söka sina egna vägar i 

livet i stället för att hundlikt bara gå dit auktoriteterna pekar. Han utmanar eleverna 

gång på gång med uttalanden som: ”make your lifes extraordinary!” och ”Cease the 

day!”. 

Poesin är för Keating nyckeln till livets hemligheter. Alla vetenskaper är viktiga för 

den mänskliga fortlevnaden menar han, men det är sådant som konst och poesi som 

gör att man vill leva. 
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Keatings idéer frigör onekligen en hel del kreativ kraft. En elev får mod att ta kontakt 

med en flicka han är intresserad av, en annan vågar börja med teater trots faderns 

förbud och en tredje, Todd, får upp ögonen för sin diktarförmåga. I scenen där Keating 

får Todd att börja dikta framstår den radikale engelskaläraren som riktigt auktoritär. 

Han tar tag i Todd, som till en början vägrar att ens försöka, sätter bokstavligen snurr 

på honom och uppmanar honom att blunda och bara säga vad som helst som dyker upp 

i hans huvud. Den annars så försagde och tystlåtne Todd lyder och ut kommer vacker 

poesi som får alla att häpna. Keating förlöser alltså Todd från hans försagdhet och 

genom milt tvång. Fantastiskt djärvt och häftigt tycker en del men hos andra lämnar 

scenen blandade känslor efter sig . Får man göra så? Det liknar ju på sätt och vis 

hypnos eller sekteristiska aktiviteter där människor uppmanas till märkliga handlingar 

såsom att låta sig falla till golvet och liknande.  

Men Keating har mycket gemensamt med sina föregångare bland historiska 

mytomsusade lärartyper. Han är egensinnig som Sokrates och tror, liksom han, på den 

fria tanken. Keating ser det som sin mission att lära eleverna att reflektera och dra 

egna slutsatser, våga ifrågasätta auktoriteter och traditioner, även detta i likhet med

Sokrates. Han vänder sig även emot det rådande skolsystemets korvstoppningsmetoder 

liksom Rousseau och Ellen Key. Han tror på vikten av att få syssla med kreativ 

verksamhet liksom de. I likhet med Jesus och Sokrates är han antimaterialist och lever 

asketiskt i en mycket enkel bostad i anslutning till skolan. Han har ingen familj och 

utan lever för sitt yrke som han uppfattar som ett kall. 

Keating är en upprorsmakare och uppviglare. En igångsättare och provokatör som 

hyser tilltro till elevernas inre kvaliteter. Han framstår dock inte alls som någon

moralpredikare. Moral för Keating är mest att vara sann mot sig själv, vilken man 

kanske kan se som en tidstypisk skillnad. Keating har också humor och är den minst 

allvarliga av lärartyperna hittills. Han kan flina åt elevernas bus och glädjas i 

hemlighet åt deras upptåg som påminner om hans egen vilda ungdom.

Men Keatings populäritet avtar när en av hans elever tar livet av sig. Snart har han 

skolledningen emot sig och råkar illa ut. Men några av eleverna, däribland Todd, 

förblir honom trogna ändå. 

Mr Keating framstår på många sätt som en spännande lärare men han verkar i en skola 

med delvis annorlunda problem än de som den svenska skolan på 2000-talet 

huvudsakligen brottas med. Problemet i Keatings skola tycks snarast ha varit att gjuta 

mod i eleverna och få dem att våga gå emot auktoriteter och tro på sig själva. Många 



26

elever i dagens skolor har också problem med självförtroendet men vad gäller 

överdriven auktoritetslydnad är läget snarast det motsatta mot det som skildras i 

filmen. Åtminstone sett från vuxenhåll. Nu behöver eleverna i stället lära sig att kunna 

acceptera auktoriteter och respektera varandra och lärarna. Om och hur Keating hade 

klarat det får vi aldrig veta.

EN OKÄND LÄRARE

Byskolläraren i Frankrike – den tålmodige

En helt annan typ av lärare än den otyglade Keating, är den franske byskolläraren

George i Nicolas Philiberts film; Etre ou avoir  (Att vara och att ha) som faktiskt är en 

dokumentär. Magister George i filmen, för sig med en stilla värdighet och ser ut som 

en allvarlig men godmodig farbror eller rent av farfar till de små barn som i filmen ska 

börja i hans skola. De små gråter först men George förblir mild och lugn och det 

sprider sig. År efter år undervisar han de barn som kommer till den lilla byskolan i alla 

ämnen. Någon egen familj har han inte heller (i likhet med många av mina tidigare 

lärarexempel) och han bor i en lägenhet ovanpå skolbyggnaden. En eldsjäl, men en 

stillsam sådan, vars gärning är som ett tålmodigt droppande av näring och kunskap 

som sakta sjunker in genom åren. Men det är inte bara faktakunskaper barnen får, utan 

också uppfostran. George är moralisk på ett gammeldags, självklart och handfast vis. 

Han står för sin moral och lär barnen rätt och fel. Den som gör någon ledsen får säga 

förlåt till den sårade. Båda får förklara sig och han lyssnar. Man ser däremot aldrig 

George posera som karismatisk föreläsare med oväntade grepp. Han gör det vi väntar 

oss av en ganska ordinär lärare, fast bara med större fasthet, tålamod, mildhet och 

lugn. Och med större engagemang. Hans elever är relativt få och han känner deras 

föräldrar, vet att han har stöd. Kanske är detta en förutsättning för att Georges gärning 

ska bli så bra som den framstår i filmen. George är inte en revolutionär som vill ändra 

på skolan och världen. Han vill helt enkelt lära barnen att dra sitt strå till stacken, ta 

hänsyn och visa ansvar, att leva och klara sig i den värld vi har. 

George representerar en annan lärartyp än de andra exemplena i denna studie. Han 

tycks inte själv ha haft någon strävan att bli känd eller sprida något nytänkande 

budskap inom pedagogik eller vad gäller levnadsvisdom. George förefaller nöjd med 

att göra sitt dagliga verk i den lilla byskolan. Att han blivit känd för en större omvärld 

beror endast på slumpen, att en dokumentärfilmare råkade få upp ögonen för den 

stillsamme och tålmodige magistern i den lilla franska byn.   
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SLUTDISKUSSION

Hur en god lärare ska vara

Mitt syfte med denna uppsats har varit att försöka svara på frågan; Hur blir man en 

god lärare? Är det alls möjligt att lära sig eller sitter det i personligheten? Jag har 

försökt finna svaret genom att studera och analysera några välkända myter om goda 

lärare, samt genom att studera några läroböcker i pedagogiskt ledarskap. 

Om vi först försöker sammanfatta vad böckerna vill säga: 

Lorraine Monroe vill ha brinnande eldsjälar, kreativa galningar som är beredda att ge 

allt och lite till. Men hon säger egentligen inte hur man blir sådan. 

Monroe skulle säkert gärna ha Mr Keating och även Sokrates och Rousseau som 

pedagoger i sin skola. Personligheter som brinner. 

Ibland måste en ledare helt enkelt handla först och söka stöd senare, menar Monroe. 

En åsikt som väl får betecknas som lite vågad. Men, som hon säger; om man alltid ska 

vänta in stöd blir aldrig någonsin något gjort. För de flesta människor är nämligen 

alltid oroliga inför förändringar och därför också skeptiska, men om man bara vet att 

det man gör är för uppdragets bästa så kommer det att gå bra, försäkrar hon sina läsare 

(mestadels lärarstuderande, får man förmoda). (Monroe, 1997:199f) Man kan givetvis 

fundera på hur denna inställning skulle fungera ihop med den svenska skolans strävan 

efter ökad elevdemokrati och dylikt. Men denna djärva inställning tycks ändå ofta vara 

en del i receptet för framgångsrika lärartyper. Otvivelaktigt så väntade varken 

Sokrates, Jesus, Gandhi, Rousseau, Ellen Key, Dewey eller Mr Keating på någon 

allmän välsignelse innan de satte igång att praktisera och sprida sina nytänkande 

metoder. Några av dem fick också ta stryk för sin djärvhet, i vissa fall till och med 

plikta med livet. Men deras insatser gav dem likväl en outplånlig plats i historien som 

kända pedagoger och lärare i besittning av stor vishet.

Alf B Svensson tror att man kan lära sig att bli en bra lärare, säger han, men lärartyp 

han målar upp är otvivelaktigt en person som fått rika gåvor vad gäller personligheten. 

Svenssons läsare får visserligen också många vardagliga och handfasta råd om hur 

man som lärare ska handskas med olika problem, men i grunden tror han nog ändå att 

den gode läraren är en person med en speciell begåvning för yrket. 

Så hur ser då Svenssons ideallärare ut? Om man summerar hans råd och tankar tonar 

bilden av en respektingivande person med allseende ögon fram. Godhjärtad men 

bestämd och med ordningssinne och mental styrka, nästan lite auktoritär på ett 
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gammeldags vis. En fårherde som varsamt och tålmodigt vallar de små lammen i rätt 

riktning på livets olika områden. 

Byskolläraren George stämmer däremot ganska bra med Svenssons ideal. Han strävar 

inte efter någon pedagogisk revolution och riskerar heller inte att bli förföljd för några 

radikala idéer. Inte heller blir han känd i den pedagogiska historien. Däremot formas 

den dagliga undervisningen i hans byskola av hans personliga egenskaper; tålamod, 

allvar och lugn samt förmågan att lyssna och leda eleverna mot målen, ett steg i taget 

med stort engagemang. Och nog får man intryck av att han också brinner, med en stilla 

och varm låga genom åren. 

De övriga av våra kända och myomsusade lärartyper framstår som betydligt mera 

gränsöverträdande än Svenssons ideallärare. Mera oförutsägbara, överraskande, och 

uppfinningsrika. Samt betydligt mera utmanande och ifrågasättande.

De övriga skrifterna om ledarskap i klassrummet tillförde bland annat talet om vikten 

av självreflektion. Att kunna ompröva och ifrågasätta sig själv som lärare och sina 

metoder. Bra säkert, men också svårt och kanske inte något som i första hand utmärker 

mytens lärare. De ifrågasätter snarare andra och deras metoder än sig själva.  

Det som gör skillnaden

Det tycks mig ändå, vid en jämförelse av myternas lärare och läroböckerna, som om 

min hypotes stämmer. Det finns något skiljer vår kulturs mytiska berättelser om 

ideallärare från verklighetens normallärare i den dagliga skolan. Något som har gjort 

de mytomsusade lärarna kända för eftervärlden och som de alla har gemensamt.

Låt oss därför än en gång gå igenom deras mest påtagliga egenskaper och 

kännetecken. 

Radikala idéer om undervisning hade de flesta, men inte alla. Jesus till exempel och 

även Gandhi, blev världskända vishetslärare helt utan sådana idéer. Moral predikar de 

flesta, men inte alla och lika ofta som de predikar moral sätter de sig upp emot den 

rådande moralen i det omgivande samhället. 

Individualister var heller inte alla. En del talade hellre om solidaritet och att hjälpa 

andra. Så vad har de då gemensamt?
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Sökandet efter mening

För att försöka besvara denna fråga tar jag en gammal civilisationskritiker, tillika 

professor vid New York University, till hjälp. 

Frågan om den gode läraren berör, enligt min tro, ytterst frågan om skolan - dess 

existens och funktion i samhället och för individerna. För nog finns det trots allt en hel 

del människor som är färgstarka personligheter, innehavare av kunskap, erfarenheter, 

mod och envishet nog att bli lärare. Men i dagens skola finns många svårlösta problem 

som kanske inte fanns på Sokrates tid (eller också gjorde de det?). I dag är det lag på 

att alla barn måste vistas i skolan större delen av sin uppväxt. Hela barndomen blir det

i praktiken eftersom dagis är ett förstadium till skolan (som numera också kallas

förskola). Alternativ till att gå i skolan finns i regel inte. Men alla elever är inte lika 

intresserade, motiverade eller har samma fallenhet för studier. Många har också svåra 

förhållanden bakom sig eller i hemmiljön som gör det svårt att ta till sig kunskap. Det 

är inte heller alltid lätt att se meningen med att sitta av alla dessa år på skolbänken, 

särskilt om det inte går bra. 

Kanske är just detta med mening en avgörande faktor?

Neil Postman, professor och civilisationskritiker från USA, skriver i När skolans 

klocka klämtar om det ofta bortglömda metafysiska perspektivet på skolan. Alltså 

meningen med skolan. Utan en sådan fungerar den nämligen inte, menar han. Han 

citerar bland annat filosofen Friedrich Nietzsche som en gång sa att; den som bara vet 

varför han lever, kan klara nästan vad som helst. 

Detsamma, anser Postman, gäller kunskapsinhämtning. Utan vetskap om varför, 

mister vi lätt vår inre drivkraft - intresset och viljan att lära. (Postman 1995: 12)

Att i dagens Sverige kortfattat och enkelt besvara frågan om skolans mening är inte 

lätt. Kan vi till exempel garantera eleverna bra jobb efter skolan, eller jobb över 

huvudtaget? Kan vi alls lova dem något som motiverar slitet? 

Ofta hör man elever framföra åsikten att de borde få lön för att gå i skolan. Vi vuxna 

skakar då i regel på huvudet, eller förfasar oss över hur krasst de unga tänker. Men 

vilka har de lärt detta tänkande av, bör vi fråga oss. Själva vill vi inte slita utan att veta 

att det ger utdelning. Så varför ska våra barn så självklart göra det? Om de skulle få 

lön får de ju i alla fall garanterat någonting för alla år av arbete. Oavsett hur det går 

sedan. Och kanske skulle denna lön kunna anpassas efter prestation, som ett radikalt 
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nytänkande sätt att få kontroll (makt) över hopplöst stökiga elever. Kanske en idé för 

någon ny skolrevolutionär att driva?

I alla händelser är frågan om hur man ingjuter en ökad känsla av mening i skolarbetet

ett viktigt och intressant ämne att studera mer framöver.  

För att summera verkar det alltså ingå i en riktigt god lärares gärning att hjälpa 

eleverna att finna meningen med skolarbetet och den erbjudna kunskapen. Ja, kanske 

rent av meningen med tillvaron och livet. Och detta kan man nog säga, är faktiskt ett 

gemensamt drag för alla de lärartyper som vi hittills studerat. 

Alla har de nämligen någon egen livsfilosofi bakom sina verk. En tro på något högre. 

Detta högre ser visserligen olika ut för de olika lärartyperna; det kan vara alltifrån 

Gud, en stark tilltro till livet eller individen, naturen eller moderskapet, utvecklingen, 

människans godhet, våra inre krafter och så vidare. Men gemensamt för dem är, att

alla dessa myternas lärare tror sig ha något att förmedla mer än den rena kunskapen. 

De tror sig ha något att förmedla om livet. 

”Oh Captian, my Captian”, lär Keating sina elever att säga. Och vem kan förtjäna ett 

sådant tilltal som inte är lite av en guru? Som har det svårfångade men livsavgörande 

lilla extra. Detta mystiska bidrag till elevernas förståelse av sig själva och världen

som, om man tänker efter, kanske INTE främst sitter i personligheten. 

Man skulle här kunna invända att en färgstark personlighet måste vara till hjälp för att 

sälja in sådana budskap. Kanske rent av nödvändig. Så kan det vara. Men vad är 

egentligen” personlighet” i denna mening? Ordet karismatisk används faktiskt ofta för 

just personer, som med stor övertygelse sprider ett budskap eller visar att de tror på 

något. Man kan ställa frågan: Är det helt enkelt så; att när personligheten uppfylls av 

en stark övertygelse så uppfattas den av andra som färgstark och karismatisk? Och i så 

fall; är det kanske möjligt för alla att nå dit.

Om man vill. 

Neil Postmans tal om vikten av mening hjälper oss i alla fall en bit på vägen med att 

förstå varför lärartyper som erbjuder lite (eller mycket) av en livsfilosofi samt nya 

möjligheter och tankevägar för eleverna är så populära. Kanske är detta den avgörande

skillnaden mellan vanliga lärare och myternas lärare. Myternas lärare vill mer, vet mer 

och är visare. De vill förändra våra liv. De kan, till skillnad från många andra lärare,
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svara på elevernas varför och de lyckats förmedla en ökad känsla av mening till 

eleverna. 

Kanske är det ingenting mindre än det; att ge oss mening med våra liv, som vi ytterst 

vill att den gode läraren ska kunna? För vem har egentligen rätt att lära mig något, som 

inte vet mer än jag? Som inte vet verkligt viktiga saker, kan man fråga sig. Och vilka 

vuxna är det våra barn träffar mest på dagarna? Vilka finns där för dem att ställa 

viktiga frågor till? Jo, lärarna.  

Samtidigt kan man förstås fråga; vem blir den som bara följer någons lära? Är det 

verkligen en lärares uppgift att servera livets mening åt eleverna? 

Och hur ska man som elev, finna sin egen unika väg om man inte får lära sig att tänka 

själv, att respektera oliktänkande, ha tålamod och ta ansvar?

Kanske finns det olika sätt att skapa en känsla av mening i undervisningen, för 

eleverna och även för sig själv som lärare. För en del är det att revolutionera skolan 

och den rådande pedagogiken eller att lära eleverna att se livet på ett nytt sätt. 

För andra är en lärares uppgift varken mer eller mindre än den långa vandring som det 

innebär att tålmodigt och dag för dag arbeta med de elever man fått, att utifrån deras 

förutsättningar försöka få dem att lära sig i sin egen takt och att känna sig sedda. 

Jesus, Rousseau och Gandhi gick till historien men personligen tror jag nog att den 

franske byskollärarens elever också kommer att minnas hans mildhet och engagemang 

livet ut. 
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SAMMANFATTNING

Jag har i denna uppsats studerat ett antal kända lärartyper i syfte att, om möjligt, fånga 

in hemligheten med att bli en god lärare. Målet har varit att inringa vad som 

kännetecknar våra idéer och myter om hur en sådan lärare är. 

De valda idealbilderna av lärare har jag ställt emot några exempel på titlar ur 

kurslitteraturen i ämnet ledarskap på lärarutbildningen vid Södertörns högskola, samt 

enstaka övriga boktitlar som jag funnit relevanta för mitt resonemang. 

Urvalet av lärartyper har bestått av några kända lärare, pedagoger och 

skolrevolutionärer från historien men också några (påhittade karaktärer) från nutida 

film. Eftersom jag velat studera myten om den gode läraren och har jag inte gjort 

skillnad på lärare som verkligen har existerat och påhittade. Också de verkliga 

lärarkaraktärerna har ju säkerligen omformats med tiden genom våra myter om dem.

Det intressanta för denna studie har varit att de just som mytiska figurer i högsta grad

existerar i våra föreställningar om goda lärare.

Min slutsats är att många av historiens och filmens ideallärare på olika vägar har 

lyckats inge sina elever en ökad känsla av mening med skolan och den egna tillvaron.

Detta tycks mig vara en viktig faktor som gjort att dessa lärare blivit beundrade och 

kända. Samtidigt utesluter jag inte att en lärare utan en ny spännande livsfilosofi kan 

vara lika ”bra”. Exemplet den franske byskolläraren talar enligt min mening för att så 

är fallet. Det finns också, enligt min mening, goda skäl att fråga sig i vilken grad vi 

vill ha gurus med anspråk på att veta sanningen, som lärare i våra skolor?

Men jag tror ändå man efter denna studie kan slå fast att en god lärare måste vara 

beredd att ta på allvar, och besvara elevernas frågor om mening. Frågor om varför de 

bör gå i skolan och vad de kan hoppas på i framtiden. 

Det är också avgörande att man lyckas ingjuta i dem en känsla av att vara respekterade 

och sedda, samt att lära dem respektera och se andra.

De lärare som lyckas bäst med att vinna elevernas gillande och förtroende, tycks vara 

de som får dem att se att livet är mer än skolan och att de själva är värdefulla, oavsett 

betyg och prestationer.
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