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PPOOSSIITTIIVV  PPEEDDAAGGOOGGIIKK  
Petter Dessne |  Högskolan i Borås 

IINNLLEEDDNNIINNGG  

Hur kan god utbildning uppnås? Vi som tycker om, eller vill tycka om, 
att undervisa – hur ska vi gå tillväga? Det finns lika många svar på denna 
fråga som det finns sätt att undervisa, och vad som är bra undervisnings-
sätt kan variera beroende på sammanhang.  

Daniel Pratt har ställt sig frågan om det verkligen krävs en viss sorts lä-
rare för att nå goda resultat (Pratt, 2002). Han menar att så inte är fallet 
och identifierar fem olika lärarperspektiv som vart och ett kan utmynna i 
god undervisning. Perspektiven är: 

 ”transmission” – systematisk utlärning av ett kunskapsstoff, 

 ”developmental” – bygger vidare på och fördjupar existerande 
kunskaper, 

 ”apprenticeship” – visar hur man själv agerat (i yrkeslivet), 
 ”nurturing” – har fokus på studentens växande (som människa), 
 ”social reform” – vill förbättra världen genom sin undervisning. 

Pratt försöker dock inte besvara frågan vad det är som gör undervis-
ningen bra. Det gör däremot några svenska forskare i artikeln ”What is a 
Good Teacher Good at?” (Norgren et al., 2012). Forskarna nämner de 
tre faktorerna ”commitment”, ”self-reliance” och ”courage”, dvs. frångår 
helt utlärning av kunskapsstoff och deras syn kan sägas likna Pratts ”nur-
turing”-perspektiv. 

Den som vill lyckas med sin undervisning bör alltså enligt de svenska 
forskarna se till studentens bästa och till studentens växande. Jag delar 
denna uppfattning, men vill lägga till en tro på studentens förmåga att 
tillgodogöra sig kunskap. Sammantaget är dessa aspekter viktiga, positivt 
betonade beståndsdelar i undervisning och de är kärnan i den undervis-
ningsform jag döpt till ”positiv pedagogik”, där läraren har en positiv 
hållning gentemot sina studenter och en optimistisk syn på vad de klarar 
av. Nedan beskrivs beståndsdelarna i positiv pedagogik och därefter re-
dovisas ett exempel på ett genomfört kursmoment. Rapporten beskriver 
sedan hur positiv pedagogik kan användas i andra undervisningssam-
manhang och avslutas därefter med en kort diskussion. 
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UUTTGGÅÅNNGGSSPPUUNNKKTTEERR  FFÖÖRR  PPOOSSIITTIIVV  PPEEDDAAGGOOGGIIKK  

Alla som har sett filmen Dead Poets Society (1989) vet att man når långt 
med undervisningen om man är inspirerande. Positiv pedagogik utgår 
från ett sådant synsätt – ”management by tenta” ersätts med ”manage-
ment by entusiasm” – och bygger ett ramverk kring detta sätt att lära ut. 
Konkret innebär positiv pedagogik följande:  

 Läraren utgår från att det ska vara roligt att undervisa. Utgångs-
punkten är att studenterna (till skillnad från skolelever) valt att 
gå en viss utbildning eftersom den intresserar dem i något avse-
ende. Därför är studenter i grunden välvilligt inställda till under-
visning så i rollen som lärare börjar man alltid ”på plus”. Samti-
digt ska man som lärare komma ihåg att man i princip är ett 
verktyg: ”A teaching strategy is not just about the activity of te-
achers … It is actually a plan for someone else’s learning” skriver 
forskaren i pedagogik Susan Toohey (Toohey, 1999, s. 152). 

 Inom positiv pedagogik anstränger sig läraren för att få studen-
terna att verkligen tycka om kursen liksom att uppskatta kursens 
relevans, och har detta som ”idealistisk” utgångspunkt när kurs-
planen skrivs och undervisningsmateriel skapas, snarare än att 
enbart utgå från att vissa saker ska gås igenom och examineras. 
När frågorna ”Vad är det som studenterna kan tycka är roligt 
inom mitt ämne?” och ”Vad är det som studenterna på just 
denna utbildning med just dessa förkunskaper och just detta mål 
har nytta av?” har besvarats är det lätt att skapa kursplan och fö-
reläsningar som majoriteten av studenterna kommer att upp-
skatta och ge kunskaper som studenterna kommer ihåg. 

 Positiv pedagogik innebär också att förhålla sig optimistisk till 
studenternas förmåga att inhämta kunskap. Det är när studen-
ternas tankeverksamhet inte stimuleras som föreläsningar och 
grupparbeten faller platt. När de flesta studenter är engagerade 
och blivit självgående har man som lärare faktiskt också mer tid 
för dem som har svårare för sig. 

 Dialog är en viktig del inom positiv pedagogik eftersom det är 
viktigt att engagera studenterna – oengagerade studenter kan 
inte bli positivt inställda och i så fall faller hela undervisnings-
formen. Här är det viktigt att komma ihåg att långt ifrån alla 
studenter gör sig hörda under en föreläsning. Studier har visat 
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att endast i genomsnitt fyra studenter ställer frågor – oavsett 
gruppens storlek (Kelly, 2008, s. 11). Med andra ord får man 
som lärare arbeta aktivt med att få respons från studenterna, inte 
minst för att stödja och engagera de svagare av dem. Dialogen är 
avgörande i detta arbete. 

 En hörnsten inom positiv pedagogik är målgruppsanpassning. 
Genom att i förväg skaffa sig information om studenternas för-
kunskaper, attityder till tidigare kurser och ambition går det att 
hitta ungefär rätt nivå på undervisningen, vilket i sin tur gör 
studenterna intresserade och alerta.47 

 För att entusiasmera en grupp studenter är det viktigt att ge av 
sig själv för att på så sätt bygga upp ett förtroendekapital. När 
man som lärare har skapat ett ömsesidigt förtroende med stu-
denterna och visat att man bryr sig om dem som individer blir 
de hjälpsamma och respektfulla och har överseende med sådant 
som plötsliga ändringar i kursschemat.48 

 Positiv pedagogik bygger på respekt för studenterna. I annat fall 
kan man aldrig mötas och heller inte få dem engagerade eller 
bygga upp förtroendekapitalet. Därför är det viktigt att tänka på 
hur man uppträder: att undvika svordomar, att klä sig lämpligt, 
att komma i tid och så vidare. Är gruppen man undervisar liten  
är det ett tecken på respekt och att man bryr sig om individerna 
att lära sig studenternas namn.  

 Den överseende attityden från studenterna som positiv pedago-
gik utmynnar i gör att t.ex. nya lärare får det lättare: När stu-
denterna kan förlåta viss brist på struktur och felaktigt beräknade 

                                                             
47  Målgruppsanpassningens avgörande betydelse för undervisningen visas 

längre fram i rapporten. 
48  Vikten av detta diskuteras i boken Teaching for Understanding at University 

(även om författaren inte når fram till förtroendekapital och positiv pedago-
gik): ”Another key aspect in teaching is the empathy shown to students … 
Part of this involves being authentic in the relationship with the class, letting 
them see you as a person with your own interests and personality. It is also 
important to try to put yourself in the position of the student, to anticipate 
what might be found difficult and letting students know that some learning 
is difficult and that learning it may well take more time than usual.” 
(Entwistle, 2009, s. 136 f) 
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tidsåtgångar kan man i stället ge dem ett mervärde genom att ex-
empelvis knyta an till egna erfarenheter från yrkeslivet den 
gången en föreläsningsbild saknas eller liknande. 

 Positiv pedagogik innebär också att det är fullt tillåtet att ta 
några minuter från varje föreläsning till helt andra saker. Jag har 
hört många föreläsare inleda en kurs med att säga att det är väl-
digt mycket information som studenterna ska ta in under kur-
sens gång. På den typen av kurser är det alltid tentamen som ex-
aminationsform och resultatet blir att studenten läser och läser 
inför tentamen och sedan glömmer den största delen av kursin-
nehållet lagom till tentapuben. Positiv pedagogik utgår från att 
studenterna kommer ihåg essensen av det som lärs ut, alltså de 
centrala tankar som genomsyrar ämnet, och därför spelar det 
väldigt liten roll om en föreläsning pågår 135 eller 125 minuter. 
Detaljnivån är helt enkelt oviktig inom positiv pedagogik ef-
tersom studenterna ändå glömmer detaljerna efter examinat-
ionen. 49 

 Flexibiliteten i tidsplaneringen kan användas för att knyta 
an till aktuella ämnen för att ytterligare engagera, entusiasmera 
och sporra studenterna. Ett utdrag ur en tidningsartikel om 
framtidsutsikterna för den student som fullgjort sin utbildning 
kan ha mycket större effekt än ännu en Powerpoint-slide. 

 Flexibiliteten kan vidare utnyttjas för att exempelvis dis-
kutera etik, moral och samhällsfrågor, saker som inte har någon 
egentlig hemvist i dagens högskolas kursplaner. Många studenter 
är fortfarande väldigt unga och därför är det viktigt att denna 
aspekt av utbildningen inte glöms bort.50 Hittills har jag inom 
ramen för mina föreläsningar kommit in på ämnen som bild-
ning, betydelsen av den kvinnliga rösträttens införande, neuro- 
 

                                                             
49  Det kan därför hävdas att positiv pedagogik inte passar alla former av utbild-

ningar, såsom kurser i programmering. Vad gäller just programmeringskur-
ser är det dock så att vad studenter behöver lära sig vid föreläsningar är hur 
koncepten fungerar: hur en villkorssats är uppbyggd, vad en loop gör och så 
vidare. Den exakta notationen är aldrig viktig för förståelsen. 

50  Diskussionen kring studenters mognadsstadier kan upplevas känslig, men 
faktum kvarstår att ”inte bara barn, utan även vuxna, nått olika utvecklings-
nivåer eller stadier”. Se vidare (Wilhelmson & Döös, 2004, s. 94). 
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psykiatriska funktionsnedsättningar och självmordsbenägenheten 
hos unga programmerare. Några svenska forskare skriver:  

Läraryrket är ett relationellt yrke som innebär ständig inter-
aktion med andra människor, såväl kollegor som stu-
derande. Det är ett yrke där ömsesidigheten mellan pedago-
gisk och filosofisk grundsyn, och uttrycken för dessa, stän-
digt är i fokus. Eller i alla fall bör vara det. (Wilhelmson et 
al., 2004, s. 162)  

Positiv pedagogik bygger på denna uppfattning och som en 
bonus sprids sättet att förhålla sig till andra människor till de 
studenter som undervisas. 

 De tio extra minuterna kan också användas till sådant som reto-
rikövningar, information om utlandsstudier och övningar där 
kurskamraternas band stärks. Detta sista exempel fyller ett speci-
ellt syfte: En grupp där de flesta känner varandra blir väldigt ak-
tiv och ofta positiv. En aktiv och positiv grupp ger mycket goda 
förutsättningar för lärande på kommande kurser. Genom att få 
kurskamraterna att bekanta sig med varandra underlättas sålunda 
framtida arbete för lärarkåren. 

 När positiv pedagogik tillämpas på ett lyckat sätt ökar alltså tole-
ransen och vänskapen i lärosalen. Detta gör i sin tur att eventu-
ella presentationer av grupparbeten och liknande går lättare. 
Studenten känner att miljön är vänligt inställd och att kursarna 
har överseende med smärre brister i framställningen. Därmed 
blir studenten säkrare i sin roll som presentatör, något som är en 
viktig egenskap för alla högskoleutbildade.51 

 Examinationen inom positiv pedagogik utgår från att studen-
terna inte ska ha alltför hårt styrda eller alltför omfattande  
inlämningsuppgifter. Skälet är att sådana tar udden av glädjen i 
att lära sig och att kreativiteten minskar. Dessutom blir det mer 
för läraren att rätta, vilket naturligt nog bör undvikas.52 

                                                             
51  Just detta är något som jag får ständiga kommentarer om från studenter, som 

för första gången känt sig bekväma med att tala inför grupp. 
52  Phil Race har som tips för att minska arbetsbördan att reflektera över hur 

utförligt man skriver sina bedömningar: ”It is widely recognised that over-as-
sessment is bad for students … Now may be the time to think again about 
how much assessment your students really need, and to improve the quality 
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 Samma tankegångar som genomsyrar punkterna ovan gäller även 
valet av kurslitteratur. Enligt metoden är det ett misstag att välja 
en tråkig bok för att det är den enda som täcker in hela området. 
Bättre är att välja en inbjudande kursbok och att komplettera 
med utdelat material: Den bok är sämst som ingen läser och att 
tvinga studenterna att läsa en oinspirerande bok genom att hota 
med kommande tentamen har väldigt litet med modern pedago-
gik att göra. 

 Slutligen kan nämnas att positiv pedagogik främjar tvärveten-
skap genom att stimulera nyfikenhet. Anledningen är att en ny-
fikenhet inför studierna är en förutsättning för att undervis-
ningsformen ska fungera. Den student som blivit nyfiken på och 
engagerad i sina studier kommer snart att ställa sig frågor som 
leder till andra ämnen, i första hand närliggande och med tiden 
ämnesområden från helt andra discipliner. 

PPOOSSIITTIIVV  PPEEDDAAGGOOGGIIKK  II   PPRRAAKKTTIIKKEENN  

Hösten 2011 skulle jag hålla i ett moment inom systemutveckling för ett 
fyrtiotal studenter på ett program för blivande administratörer. Före 
kursstart förhörde jag mig om studenternas bakgrund och motiverings-
grad. Jag fick då veta att tidigare årskullar inte kunnat förstå varför de 
skulle lära sig systemutveckling. Momentet hade förut fungerat som en 
påbyggnad till två kurser i organisationsteori och av gamla rättningskrå-
kor framgick att arbetena gått ut på att nogsamt konstruera dataflödes-
modeller för kommuners olika göromål. Personligen kände jag, med min 
bakgrund som systemutvecklare, att detta inte skulle gynna studenterna 
nämnvärt. I stället ville jag skapa ett helt nytt moment med fokus på 
verklig systemutveckling, en kurs som skulle ge förståelse för systemut-
vecklingsprocessen och vara till hjälp i yrkeslivet vid införande av nya 
system och beställning av nya rutiner. Ett annat mål var att lära studen-
terna en del om etik och om andra ämnen, i linje med Pratts ”nur-
turing”-perspektiv. Sist men inte minst viktigt var att studenterna skulle 
  

                                                                                                                                   
of this but at the same time significantly reduce its volume.” (Race, 2006, s. 
187) Jag tänker mig för övrigt att ”assessment” i citatet kan bytas ut mot ”as-
signment” – ju färre uppgifter vi ger studenterna att arbeta med, desto högre 
kvalitet kommer de att ha. 
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ha roligt på kursen – man lär sig bättre när man har kul och det gör dess-
utom lärarens jobb roligare. 

Jag började med att byta ut det uppkopierade studiematerialet till en 
kvalificerad men välstrukturerad bok i systemutveckling och lade upp 
föreläsningarna utifrån bokens struktur. På mina totalt fyra föreläsningar 
ville jag lära studenterna hela systemutvecklingsprocessen och därtill 
grunderna i databasprogrammering.53 Eftersom mitt fokus låg på förstå-
else snarare än på att verkligen lära sig hantverket kunde jag nå mycket 
långt och målgruppstänkandet var sålunda centralt i mitt kursupplägg. 
Jag var också beredd att lyfta ur databasprogrammeringen för att på sätt 
frigöra undervisningstimmar. 

Överlag fungerade undervisningen väl eftersom både jag och studenterna 
höll oss aktiva under föreläsningarna. Jag kunde därmed genast stävja 
dem som småpratade genom att närma mig deras bänkrad medan jag 
föreläste och omedelbart se ifall någon inte hängde med i de ofta kvalifi-
cerade logiska resonemangen. Föreläsningarna varvades med handled-
ningen till grupparbetena och i princip arbetade studenterna med sådant 
jag föreläst om tidigare under veckan. Handledningstillfällena visade sig 
vara viktiga eftersom jag där kunde förtydliga det som studenterna missat 
eller inte förstått. 

I dokumentet till projektarbetet beskrev jag ett antal utvecklingsmoment 
som studenterna kunde skriva om ifall de ville, och även vad som var 
viktigt och hur arbetets karaktär skulle vara. Till skillnad från ett ”nor-
malt” grupparbete hade jag beslutat mig för att det här inte skulle finnas 
några hänvisningar till kurslitteraturen, fasta riktlinjer eller liknande utan 
uppgiften skulle vara fri att tolka. Syftet var att få studenterna att lära sig 
att arbeta utifrån ett kritiskt tankesätt. Grupparbetena skulle utmynna i 
affärsdokument där en ny produkt skulle lanseras. Texten i dokumentet 
skulle stödjas med modeller, och vilka modeller som skulle användas fick 
studenterna själva välja utifrån dem jag gått igenom på kursen. 

Kursmomentet avslutades med en muntlig examination. Även där gjorde 
jag genomgripande förändringar: I stället för sedvanlig opposition skap-
ade jag ett ”event” med mingel, upptejpade A3-ark på väggarna med 
höjdpunkter ur bidragen, inbjudna lärare och så vidare. I stället för att 
berätta om sina respektive arbeten fick studenterna presentera själva pro-
                                                             
53  Systemutveckling resulterar så gott som alltid i databaser och därför tyckte 

jag att det var viktigt att studenterna förstod hur databaser fungerar. 
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duktidéerna som låg till grund för arbetena. Oppositionerna kvarstod 
från tidigare års uppgift, men endast skriftligt – jag såg ingen vits med att 
andra studenter skulle behöva lyssna på oppositioner till arbeten de inte 
hade läst. 

Kursomentet blev enkelt uttryckt en succé. Från att ha tidigare ha varit 
kritiserat uppfattades det nu som det bästa momentet på utbildningen av 
både duktiga/ambitiösa och mindre duktiga/ambitiösa studenter. Kurs-
utvärderingen visade att studenterna tyckt att momentet var roligt och 
engagerande, liksom att de uppfattat betydelsen av en översikt i system-
utveckling.54 

PPOOSSIITTIIVV  PPEEDDAAGGOOGGIIKK  II   AANNDDRRAA  UUNNDDEERRVVIISSNNIINNGGSSSSIITTUUAATTIIOONNEERR  

Jag har ovan endast berört hur positiv pedagogik fungerar i ett tradition-
ellt undervisningssammanhang, dvs. föreläsning, handledning och ex-
amination. Jag har prövat att använda undervisningsformen i distansun-
dervisning men har där inte nått lika långt, troligen eftersom mötet med 
studenterna blir mindre påtagligt. Detta antagande stämmer överens med 
den tidigare citerade utsagan ”Läraryrket är ett relationellt yrke som in-
nebär ständig interaktion med andra människor”. Det föreligger således 
en risk för att distansundervisning försvårar mötet med studenten och 
därmed försämrar undervisningens kvalitet. Det vore därför intressant att 
undersöka sätt att förbättra även distansundervisning inom ramen för 
positiv pedagogik. 

Vad gäller examination har jag hittills inte berört tentamina, helt enkelt 
eftersom tentamen inte förekom på det beskrivna momentet. Jag ser ex-
aminationen som en del i studentens lärprocess och därför är jag noga med 
den feedback jag ger på tentamina, essäer, programmeringsuppgifter och 
liknande. Även här försöker jag se till studentens lärande – vad sedan  
poängen blir på uppgiften ifråga är för mig av mindre betydelse.55 Exakt 
hur detta kan genomföras får bli föremål för en annan rapport. 
                                                             
54  Kursutvärderingen finns elektroniskt och kan skickas vid förfrågan. 
55  Norskan Mari-Ann Igland är inne på samma spår i sin undersökning av textbase-

rad respons på en niondeklassares uppsats: ”Emellertid är det kanske inte frågan 
om textförbättring som är av störst intresse här. Om ett gemensamt bearbet-
ningsprojekt leder till åsiktsdiskussioner och nya insikter har de en potential för 
att sätta i gång en utveckling på längre sikt antingen de resulterar i förbättring av 
det underliggande arbetet eller inte.” (Igland, 2001/2003, s. 270) 
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DDIISSKKUUSSSSIIOONN  

Positiv pedagogik rymmer alla de fem perspektiv som Pratt definierat. 
Möjligen är det en styrka hos undervisningsformen att den spänner över 
så många perspektiv, möjligen är det en svaghet eftersom detta potentiellt 
kan leda till splittrad undervisning. Tyngdpunkten ligger dock på ”nur-
turing” – inte i förhållande till undervisningstimmarnas fördelning men i 
förhållande till sedvanlig undervisning. Jag har således försökt visa hur 
positiv pedagogik innefattar så mycket mer än bara förmedlande av fakta. 
Det finns ett skäl till detta: Den som mest vill ägna sig åt sitt ämne, eller 
som tycker att det egna ämnet är meningen med studenternas utbildning, 
får enligt min erfarenhet lätt problem. Föreläsningarna tenderar att bli 
hoptryckta med slide efter slide eftersom så många fakta ”bara måste in”. 
Den föreläsaren vill gott, men koncentrerar sig på det den vill lära ut. Jag 
hävdade på ett möte häromsistens att vad vi lär ut är oväsentligt – det 
viktiga är vad studenterna tar till sig. Pratt har visserligen visat att många 
duktiga lärare utgår från sina digra ämneskunskaper. Likväl – för den 
som känner att viljan att lära ut är större än de teoretiska kunskaperna 
kan positiv pedagogik upplevas särskilt givande, eftersom ”nurturing” 
snarare än ”transmission” står i fokus. 

Avslutningsvis ska understrykas att positiv pedagogik kräver en aktiv 
lärare, särskilt om man är van att stå eller sitta orörlig vid tavlan: ”från 
soffpotatis till fyspass” uttryckte jag saken på ett pedagogiskt seminarium. 
Amerikanskan Christine Kelly, som med sin bakgrund inom engelska, 
teatervetenskap och organisationsteori arbetar som lärare inom manage-
ment på MIT, har samma utgångspunkt: 

Being a physical professor in relation to the class means sharp-
ening your observation skills. … By acting as a lightening rod for 
students’ attention, you produce energy – coming in close chang-
es the energy in that section of the room. … You can pull the en-
ergy into the center or fling it out in concentric circles or indicate 
where the action is. By focusing on the students, they will pro-
duce the action. (Kelly, 2008, s. 12) 

För Kelly är den ideala läraren en ”facilitator of learning”, vilket påmin-
ner om det jag tidigare nämnde, att läraren är ett verktyg för andras lä-
rande. Genom att, som Kelly menar, skärpa sina iakttagelser och fylla 
rummet med energi, skapas goda förutsättningar för positiv pedagogik. 
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