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1. Inledning                                               
För mig är läraren ledaren i klassrummet och för att bli det krävs, enligt min mening, att 

han/hon har auktoritet.  Kommer jag att bli en bra ledare för mina elever? Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har jag observerat många duktiga ledare/lärare och jag 

inser att jag måste hitta min egen stil.  

 

I ett fältarbete under utbildningen frågade vi elever hur de tycker att en fröken ska vara och 

vad hon ska göra. Utifrån svaren, fick vi en bild av läraren som en trygg vuxen, vilken 

eleverna kan se upp till och känna tillit till. Han/hon ska vara lagom sträng och rättvis samt 

bland annat kunna skapa ordning och reda i klassrummet. Dessa egenskaper och färdigheter 

kopplar jag ihop med begreppet auktoritet. Hur ser då lärare på detta begrepp? 

 

Jag anser att auktoritet och ledarskap hör ihop. Saknar man som lärare auktoritet och har ett 

ledarskap som inte fungerar skapas ingen arbetsro i klassrummet och därmed försämras 

lärandemiljön för eleverna. Jag tror att många lärarstudenter saknar en ledarskapsutbildning i 

lärarutbildningen. Att fördjupa sig i detta ämne känns därför angeläget och jag hoppas att 

examensarbetet kommer att vara till nytta för mig i min blivande yrkesgärning. Mitt arbete 

kan även ses som ett inlägg i den så kallade ”ordning och reda” - debatten. 

 

2. Bakgrund 
I ”Det nya läraruppdraget” står det följande: ”Snarare än att överta en roll, eller en 

tradition, så måste varje lärare erövra och förtjäna sin egen roll – och därmed sin 

auktoritet.” (SOU 1999:63, s.52). Läraren har inte längre en självklar auktoritet därför att 

han/hon är lärare. Sett ur ett historiskt perspektiv har lärarrollen ändrats från att ha varit 

strängt auktoritär till att bli mer demokratisk och grupprelaterad, med en period av ”låt-gå 

mentalitet” under 1970-talet (Wikberg 1998). Tidigare representerade läraren skolan, vilken 

var en självklar myndighet som ägde auktoritet. Idag är lärarens auktoritet mer personlig och 

bygger på kunnande samt en social kompetens (SOU 1999:63). Hur gör man då som lärare för 

att erövra och förtjäna auktoritet i klassrummet? 

 

”Om skola i en ny tid” beskriver hur barn och ungdomar i dagens samhälle är socialiserade på 

ett annat sätt än de som började skolan på 1960- och 70-talet. Det har skett en försvagning av 

traditionen. Nya normer och värderingar skapas, till exempel ett nytt sätt att se på auktoriteter. 
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Dessa förändringar blir ofta tydliga när man jämför med hur det var ”förr”. Barn och 

ungdomar har inte längre samma respekt för vuxna (SOU 1997:121). Idag är många barn och 

ungdomar förhandlingsmänniskor, som vill ifrågasätta och ändra på regler, vilket återspeglas i 

klassrummet. Hur bemöter man som lärare dagens barn och ungdomar på bästa sätt? 

 

Skolan har två uppdrag; kunskapsförmedling och fostran. Dessa uttrycks i Skollagens 1 

kapitel 2§ enligt följande: 
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, 

i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling 

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

                        

Fostransarbetet handlar om att till eleverna överföra normer och värden som anses viktiga i 

samhället. Det finns två typer av fostran, där den ena är mer inriktad på framtiden och den 

andra på nuet, till exempel att skapa arbetsro i klassrummet (Landahl 2006). Klarar man som 

lärare av att utföra uppdraget att fostra elever utan att ha auktoritet? 

  

Begreppet auktoritet förekommer i den så kallade ”ordning och reda” - debatten i massmedia, 

vilken förespråkar en fastare disciplin och stramare tyglar. Denna kamp förs med utrop som 

”Tyst i klassen” och ”Våga sätta gränser”. Hur skapas en arbetsro i skolan? Behövs det fler 

ordningsregler eller är det en lärarauktoritet och ett bra ledarskap i klassrummet som saknas?  

 

3. Disposition 
Arbetet är disponerat på följande sätt: 

Efter en inledning om och en bakgrund till mitt intresse för auktoritetsbegreppet följer syftet 

med arbetet och dess problemformulering. Därefter följer en problemdiskussion om 

auktoritetsbegreppet och dess olika definitioner. I arbetets teoretiska utgångspunkt kopplas 

auktoritetsbegreppet till teorier om ledarskap samt en beskrivning av Lewin och Lippits 

klassiska studie om ledarskapsstilar. Forskningsöversikten innehåller ytterligare exempel på 

ledarskapsteorier och en sammanställning av litteratur och forskning kring begreppen 

gruppen, relationen och makten, vilka kopplas till ledarskapet/auktoriteten. Den avslutas med 

ett förändringsperspektiv på auktoriteten i förhållande till barn och ungdomar. 

Metodbeskrivningen består av delarna; metodval, avgränsning, urval, presentation av 

intervjupersonerna, genomförande och forskningsetiska synpunkter. I resultat- och 
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analysdelen redovisas en tolkning av undersökningens empiri tillsammans med den för ämnet 

adekvata teorin. Arbetet avslutas med en diskussionsdel. 

 

4. Syfte och problemformulering 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare gör för att erövra och förtjäna auktoritet 

i klassrummet. I arbetet kommer auktoritetsbegreppet endast att undersökas ur ett 

fostransperspektiv, vilket innebär att läraruppdragets kunskapsdel inte kommer att belysas. 

Arbetet kommer även att undersöka vad begreppet auktoritet betyder för lärare samt om deras 

auktoritet har förändrats genom åren. 

 

Problemformuleringen är följande:  

Vad innebär auktoritet för lärare?  

Hur har de erövrat auktoritet i klassrummet och hur gör de för att förtjäna den?  

Har deras auktoritet förändrats under den tid de varit lärare? 

 

I detta sammanhang betyder begreppet erövra det första skedet i skapandet av 

lärarauktoriteten, medan begreppet förtjäna betyder att man som lärare måste visa sig vara 

värd auktoriteten som erövrats.  

 

5. Problemdiskussion 
5.1 Auktoritetsbegreppet 
Vad är auktoritet och hur ska man beskriva begreppet? Efter att ha sökt i litteraturen har jag 

funnit att det är svårt att ge klar definition av begreppet auktoritet. Enligt Norstedts svenska 

ordbok betyder ordet auktoritet; rätt eller möjlighet till maktutövning. Det kommer från 

latinets auctoritas, vilket betyder myndighet. Auktoritet bör inte förväxlas med begreppet 

auktoritär, vilket betyder att man hävdar sin ensamrätt till maktutövning, det vill säga att man 

är maktfullkomlig. Auktoritetsbegreppet har genom åren belysts på olika sätt i forskningen. 

Några av dessa definitioner har valts ut och redovisas nedan , för att på så sätt ge en bild av 

dess komplexitet. 

 

Weber (1922/1983) definierar auktoritet som en legitim makt. Auktoriteten är resultatet av 

maktens legitimering, det vill säga maktutövandet har accepterats på grund av olika skäl. 



 8

Weber beskriver tre idealtyper av auktoritet, vilka är baserade på olika källor till legitimitet. 

Den legala auktoritetens legitimitet baseras på en formell position med särskilt regelverk och 

kompetensområde. Den traditionella auktoritetens legitimitet baseras på arv och tradition 

medan den karismatiska auktoritetens legitimitet baseras på personlig utstrålning. I 

verkligheten existerar inte auktoritetstyperna i sina renaste former. Den som utövar auktoritet 

åberopar vanligtvis olika legitimitetsskäl. 

 

Arendt (1968/2004) definierar auktoritet som ”en lydnad där människor har kvar sin frihet” 

(2004:116). Auktoritet blir då en frivillig lydnad, vilken varken kräver tvång eller övertalning. 

Arendt fördömer auktoritetens försvinnande i det moderna samhället och yrkar på ett 

bevarande av traditioner, inklusive moraliska värderingar, för att garantera kontinuitet och 

stabilitet. Arendt anser att läraren ska vara en moralisk auktoritet, vilken ska guida eleverna in 

i en värld som har existerat under en lång tid men som är främmande för dem (Pace, 

Hemmings 2006). 

 

Pace, Hemmings (2006) beskriver klassrumsauktoritet som en social konstruktion, vilken i sin 

renaste form är beroende av lärares legitimitet, elevernas samtycke och en moralisk ordning 

med delade syften, värderingar och normer. Auktoriteten är mångfaldig både vad gäller form 

och utförande och är viktig för livet i klassrummet, elevernas prestation, lärares arbete och 

demokratin (Pace, Hemmings 2006). 

 

Landahl (2006) menar att lärare alltid har tvingats att erövra sin auktoritet, men att 

auktoriteten inte haft samma innebörd igår som idag. Det har skett kvalitativa förändringar av 

lärarauktoriteten. Han tar i sin avhandling upp fyra sådana aspekter; från rollbunden till 

personburen auktoritet, från kollektivisering till individualisering i klassrummet, en 

normalisering av disciplinproblemen och en kollegialisering av dessa har lett till förändringar 

vad gäller förväntningar på läraren som auktoritet samt en skolifiering av disciplineringen, det 

vill säga den fostran som sker i skolan görs för skolans egen skull. 

 

Gannerud (1999) beskriver i sin avhandling kvinnliga lärares föreställningar om kön och 

auktoritet. De anser att manliga lärare har fördelar på grund av sitt kön, eftersom det påverkar 

deras auktoritet och pondus på ett positivt sätt i relationen till elever och föräldrar. Fysisk 

styrka, kroppsstorlek och egenskaper som är kopplade till maskulinitet är betydelsefulla 

faktorer. Som lärare och vuxen har man en viss positionell auktoritet och då kan alltså könet 
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spela roll.  För att skapa en tydlig personlig auktoritet måste kvinnliga lärare delvis välja 

andra vägar. Gannerud talar här om en relationell eller emotionell auktoritet. 

  

I klassrummet har läraren ansvar för elevernas lärande och fostran, genom att ha tilldelats en 

formell auktoritet. Detta uttrycks under rubriken Läraren skall i Lpo94. Genom sin kompetens 

och sin personliga relation till eleverna kan läraren förvärva en informell auktoritet.  Lärarens 

auktoritet i klassrummet kan utövas på olika sätt. Genom att fatta alla beslut själv utövas en 

stark auktoritet. Lämnas beslutsfattandet över till eleverna utövas en svag auktoritet. 

Auktoritetsutövningen kan även vara delad då beslut fattas i samråd (Stensmo 1997). 

 

6. Teoretisk utgångspunkt  
I arbetets teoretiska utgångspunkt kopplas auktoritetsbegreppet till teorier om ledarskap. 

 

Ledarskap är ett tema med djupa historiska rötter och ett stort antal teorier har förts fram 

genom åren, från beskrivningar av framgångsrika ledares agerande till förslag på ledarens 

effektivisering. Svedberg (1997) delar upp ledarskapsteorierna i tre skolor; den 

administrativa, den psykologiska och den strategiska. All traditionell ledarskapsforskning 

bygger på att gruppen behöver en ledare för att samordna medlemmarnas insatser mot 

uppsatta mål. De flesta forskare är överens om att det finns en faktor som påverkar 

gruppklimatet mer än något annat och det är formen för ledarskapet.  

 

Nilsson (2005) ger följande definition av vad en ledare är: ”en person vars uppfattningar och 

instruktioner åtföljs – d.v.s. en person som kan utöva inflytande på andra människor utifrån 

deras vilja snarare än utifrån tvång” (Nilsson 2005:97).  Ledarskap är inte något som en del 

har och andra inte. Det kan ses som en förmåga eller kompetens som är möjlig att utveckla 

genom kunskaper i ledarskap, praktisk erfarenhet och reflektion (Nilsson 2005). 

 

Den studie som ligger till grund för hur man idag karaktäriserar olika ledarskapsstilar är den 

som Lewin och Lippit utförde på 1930-talet, det så kallade Iowa-experimentet. Syftet med 

undersökningen var att se vilka konsekvenser olika sorters ledarskap fick i några pojkgrupper. 

Ledarskapet i grupperna var av tre slag; auktoritärt, demokratiskt och ”låt-gå”. Man studerade 

hur gruppernas samspel och gruppmedlemmarnas beteenden påverkades av de olika 

ledarstilarna (Wikberg 1998). 
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6.1 Auktoritärt ledarskap 

Utmärkande drag för detta ledarskap är dominans och maktfullkomlighet. Ledaren fattar alla 

beslut och rådgör sällan med gruppen, bestämmer arbetsuppgifter och fördelar arbetet, ger 

ingen information om vilken målsättning man har samt utdelar beröm och kritik till var och en 

(Wikberg 1998).  

 

I en klass med en auktoritär ledare blir det även viktigt för eleverna att skaffa sig makt. Överst 

på rangskalan står den enväldige läraren och underst de elever som har lägst status. 

Syndabockar och hackkycklingar utses ofta och det är vanligt med kampsituationer. 

Tryggheten hos eleverna beror på om de kan behålla sin status och inte falla på rangskalan 

(Åberg 1994). Klimatet präglas av apati, vantrivsel och aggressioner (Wikberg 1998). 

 

6.2 Demokratiskt ledarskap 

Den demokratiske ledaren låter gruppmedlemmarna ta aktiv del i planering och genomförande 

samt ger ”hjälp till självhjälp” genom att finnas till hands när någon behöver råd och hjälp 

(Maltén 1998). Genom diskussioner leds gruppen fram mot gemensamma beslut och mål. 

Beröm och kritik ges på ett sakligt och objektivt sätt (Wikberg 1998). Tydlighet är 

utmärkande hos den demokratiske ledaren, både vad gäller målen för undervisningen och den 

sociala samvaron i klassrummet.  

   

Ledarens demokratiska sätt gentemot eleverna skapar en vi-känslan, vilken gör att eleverna 

känner att de har inflytande och är jämställda. Toleransen ökar och behovet av att hävda sig 

mot varandra minskar (Åberg 1994). Klimatet kännetecknas av samarbete, trivsel, vänlighet 

och arbetsro (Wikberg 1998). 

 

6.3 ”Låt-gå-ledarskap” 

Denne ledare är passiv och ger råd och hjälp endast vid tillfrågan. Gruppen gör som den själv 

vill och ledaren håller sig utanför (Maltén 1998). Struktur i undervisningen samt klara regler 

och normer i klassrummet saknas, vilket ofta gör klassrumssituationen kaotisk och klassen 

otrygg (Åberg 1994). Detta ledarskap uppstår när den formelle ledaren inte kan eller vill ta sitt 

ansvar. Oförmågan att leda gör att informella ledare utses i den abdikerade ledarens ställe 

(Svedberg 2003). Klimatet präglas av osäkerhet, missnöje, intolerans och konflikter (Wikberg 

1998). 
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7. Forskningsöversikt 
Fortsättningsvis kommer ytterligare några teorier om ledarskap att belysas och därefter 

kopplas ledarskapet/auktoriteten till begreppen; gruppen, relationen och makten. 

Forskningsöversikten avslutas med ett förändringsperspektiv på auktoriteten i förhållande till 

barn och ungdom.  

 

7.1 Ledarskapsteori 
7.1.1 Uppgifts- och personinriktat ledarskap 

Blake & Mouton belyser i sin ledarskapsmatris hur man i sitt val av ledarstil kan kombinera 

de två dimensionerna uppgift- respektive personinriktning, se figur 7.1.  Ett uppgiftsinriktat 

ledarskap värderar produktion, styrning och kontroll högst medan ett personinriktat ledarskap 

bygger på en social kompetens. Ledaren uppmuntrar och stimulerar eleverna, ger dem 

medinflytande och kräver medansvar samt ger beröm och konstruktiv kritik (Maltén 1998). 

 

 
 

Figur 7.1 Modell över ett uppgifts- och personinriktat ledarskap (Maltén 1998) 

                                                    

Ledare A är varken uppgifts- eller personinriktad och kan beskrivas som en passiv ledare. 

Ledare B är enbart uppgiftsinriktad utan att ta hänsyn till eleverna och har valt ett 

ledarorienterat (auktoritärt) ledarskap. 

Ledare C är helt personinriktad och uppgiften har lämnats åt sidan.  I fokus står elevernas 

individuella och gruppens sociala behov. 

Ledare D är både uppgifts- och personinriktad och utövar ett demokratiskt ledarskap. 

Ledare E har valt en kompromiss mellan uppgifts- och personinriktning och ser till både 

effektivitet och trivsel. 
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Genom att vara inriktad på såväl uppgiften, målen och produktionen som elevernas 

möjligheter att känna medansvar, engagemang, trygghet och arbetsglädje skapas ett 

framgångsrikt ledarskap (Maltén 1998). 

 

7.1.2 Situationsanpassat ledarskap 

Hersey och Blanchard presenterar en modell för ledarskap där hänsyn tas till den 

gruppsituation ledaren har att arbeta med, se figur 7.2. Val av ledarstil anpassas här efter ett 

antal situationsfaktorer; ledaren/läraren själv, elevernas kompetens och mognadsnivå, 

gruppens unika miljö, uppgiftens art samt tid till förfogande. Utifrån olika mognadsnivåer hos 

gruppmedlemmarna har fyra olika ledarstilar tagits fram; styrande, tränande, stödjande och 

delegerande (Maltén 1998).  Ledarstilen behöver förändras när utvecklingsnivån förändras. 

Utvecklingsnivån i sin tur beror på gruppmedlemmarnas kompetens och motivation 

(Svedberg 1997). Nivån går från en omogen grupp där medlemmarna varken kan eller vill och 

saknar självtillit till en grupp där medlemmarna både kan, vill och är motiverade (Maltén 

1998). 

 
Figur 7.2 Modell över ett situationsanpassat ledarskap (Maltén 1998) 

 

Skalan går från en stark ledarstyrning i ena kanten till ett mer grupporienterat ledarskap på 

den andra sidan (Maltén 1998). 

 

I. Styrande/Tala om - Ledarskapet är inriktat på själva uppgiften och används till exempel när 

eleven inte har någon grundläggande information och vid krissituationer. Läraren talar om vad 

eleven ska göra, hur det ska göras och när det ska göras. 
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II. Tränande/Motivera – Ledarskapet är inriktat på uppgiften och individen. Läraren förklarar 

så att eleven förstår varför uppgiften ska utföras. 

III. Stödjande/Stödja – Målet är klart för eleven och läraren stödjer eleven när denne visar att 

han/hon har behov av stöd. 

IV. Delegerande/Eget ansvar – Läraren uppmuntrar eleven att ta eget ansvar och arbeta 

självständigt. Eleven vet vad som gäller och arbetar självständigt och läraren behöver inte 

engagera sig (Wennberg & Norberg 2004) 

 

Den situationsanpassade ledaren kan välja den ledarstil som är mest effektiv för den aktuella 

situationen (Maltén 1998). För att gruppen ska bli mer eller mindre självgående är ledarens 

främsta uppgift att hjälpa den utvecklas genom de olika stadierna. Lyhördhet och 

stilflexibilitet är ledarens nyckelegenskaper (Svedberg 1997). 

 

7.1.3 Ledarskapet och människosynen 

Inom ledarskapsforskningen har det diskuterats kring vilken människosyn som ligger bakom 

valet av ledarstil. Detta ses som extra viktigt i mötet mellan lärare och elev (Maltén 1998). 

Edgar Schein beskriver fyra olika sätt att se på människan, vilka Maltén kopplar till lärarens 

val av ledarstil och syn på eleven. I det rationella-ekonomiska ses eleverna som ansvarslösa 

och lata, vilka måste motiveras utifrån. Detta kräver ett auktoritärt ledarskap. Det sociala 

sätter elevernas behov och intressen i centrum och läraren försöker skapa en positiv anda, 

trivsel och gemenskap i klassen. I det självförverkligande tränas elevernas initiativförmåga, 

självkännedom och självtillit. De ges även möjlighet till medinflytande och medansvar. 

Läraren är en resurs som stödjer och stimulerar eleven på väg mot målet, det vill säga läraren 

utövar ett demokratiskt ledarskap. Det situationsanpassade ledarskapet överensstämmer med 

synen på den komplicerade människan, eftersom både människa och situation förändras. 

Klasser och elever har olika förutsättningar och ledarskapet får anpassas därefter (Maltén 

1998). 

                                

7.2 Ledarskapet/Auktoriteten och gruppen 
Gruppen förändras och utvecklas över tid. Denna process följer vissa faser och påverkar på så 

sätt även ledarskapet i gruppen. Ett flertal teorier om gruppens utveckling har utarbetats. 
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Enligt Schutz FIRO-modell genomgår en grupps utveckling tre faser. Under tillhörandefasen 

ställs frågor som; Vill jag vara med i gruppen? och Får jag vara med? Här behöver ledaren 

utöva en traditionell makt och styra på ett tydligt sätt. Sedan följer rollsökningsfasen då frågor 

om ledarskap, makt, hierarki och ansvar behandlas. Ledaren handleder i både 

ansvarsfördelning och konflikthantering samt är ett stöd. Under samhörighetsfasen råder en 

ömsesidig respekt och de större konflikterna är lösta. Energin kan läggas på att arbeta med 

uppgiften. Ledaren är en tydlig men ödmjuk auktoritet som gruppen litar på (Svedberg 1997). 

 

7.2.1 Kommunikation – kroppsspråket 

Kommunikation spelar en avgörande roll i samspelet mellan människor och lärarens verbala 

och icke-verbala uttrycksförmåga är ett viktigt instrument i dennes yrkesutövning. Vår 

kommunikation sker både med ord och utan ord. Forskare hävdar att kroppsspråket betyder 

mer än orden eftersom minst 70 % av kommunikationen är icke-verbal. Att ta hjälp av 

kroppen är ett bra sätt att förmedla känslor och aktivera en passiv lyssnarskara (Maltén 1998). 

 

Eile menar att stämningen i klassrummet är beroende av hur man uttrycker sig med 

kroppsspråket, till exempel med leenden, blickar, gester och rörelser. Enligt Eile, är en 

förutsättning för en dynamisk stämning, det vill säga när en interaktion sker mellan lärare och 

elev, en överensstämmelse mellan det som sägs med ord och det som kroppen visar (Palm 

2007). 

 

7.3 Ledarskapet/Auktoriteten och relationen 
En relation präglad av ömsesidig respekt mellan lärare och elev är betydelsefull för 

ledarskapet och auktoriteten. Ordet respekt kommer från latinets spectare och betyder åter se 

eller titta igen. Detta säger något om vikten av att verkligen se en annan individ och inte bara 

låta blicken glida förbi. 

 

7.3.1 Att bli sedd på rätt sätt 

Jenner (2004) beskriver relationen mellan lärare och elev som ett asymmetriskt möte, där det 

är den vuxne som bär ansvaret för att relationen blir givande. Avgörande för relationen är att 

läraren försöker förstå sin elev och inte betrakta denne som en sak att åtgärda utan som en 

person. Eleven blir alltid sedd, men det viktiga är hur han/hon blir sedd. För att läraren ska 

kunna se eleven på rätt sätt krävs, enligt Jenner (2004) ett perspektivseende, det vill säga att 
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han/hon försöker se världen med elevens ögon så långt det är möjligt. Det krävs även en 

kontextualisering, vilket betyder att läraren ska se eleven i sitt sammanhang och i den kontext 

där lärare och elev befinner sig för stunden.  

 

Jenner (2004) ger en beskrivning av den så kallade Pygmalioneffekten, vilken innebär att man 

genom sina förväntningar på någon kan påverka dennes beteende. Läraren kan således 

påverka elevens beteende genom positiva eller negativa förväntningar. 

 

7.3.2 Relationskapital  

Trondman (2003) talar om ett relationskapital, vilket han förklarar som ”att ungdomar 

tilldelar vuxna ett värde därför att de vuxna genom sitt sätt att vara och bemöta ungdomarna 

har visat sig vara värda ett värde”(2003:95). Med hjälp av detta relationskapital blir man en 

auktoritet. Däremot är auktoriteten skör eftersom relationskapital inte är något som för alltid 

är givet utan hela tiden måste förtjänas (Trondman 1999). Trondman talar även om det 

asymmetriska ansvarets logik, vilket betyder att man som vuxen ska ta ansvar, i omtanke och 

handling, för barn och ungdomars välbefinnande. Som vuxen kan man, med det asymmetriska 

ansvarets logik som grund, erhålla ett relationskapital genom att göra något för någon i stället 

för åt någon (Trondman 2003). Läraren har ett större ansvar än eleverna att skapa en 

ömsesidig respekt. Detta görs genom att läraren iscensätter en kommunikation där respekt 

uppstår och ett värde vinns (Trondman 1999). 

 

Genom att vara engagerad i sin roll som lärare visar man barn och ungdomar att man vill vara 

med dem. Det handlar om en intensitet i mötet, en närvaro (Trondman 1999).  

 

7.3.3 Relationskompetens 

Relationskompetens är, enligt Juul & Jensen (2003), en förmåga som framkommer i en 

professionell vuxen- barnrelation. Den definieras enlig följande: 

 
 

Pedagogens förmåga att se det enskilda barnet på dess egna premisser 

och anpassa sitt eget beteende efter detta utan att  därigenom frånhända 

sig ledarskapet, samt förmågan att vara autentisk i kontakten…// 

och som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar 

för relationens kvalitet…//. (2003:132) 
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Förmågan att se barn betyder att kunna se bakom dess beteende i stället för att se dess 

omedelbara mest iögonfallande beteende. Har den vuxne denna förmåga får barnet en 

möjlighet att utveckla sin självkänsla och inre ansvarstagande och det skapas en ömsesidig 

respekt i relationen. Att nå de givna målen genom planering och genomförande är en del av 

ledarskapet samt att vara tillgänglig med personlig auktoritet. Det är den vuxne som bär 

ansvaret för relationens kvalitet, vilket bygger ut hans/hennes personliga auktoritet. Den 

vuxnes förmåga att vara yrkespersonligt närvarande i relationen benämns som autenticitet 

(Juul & Jensen 2003). 

 

Juul & Jensen (2003) menar att relationskompetensen krävs för att man som vuxen ska kunna 

visa omsorg, lyhördhet samt respekt och den utvecklas i samspel med barnen. Samtidigt 

utvecklar barnen sin sociala kompetens. Den ömsesidiga respekten uppstår vid en direkt och 

personlig kommunikation. 

 

7.3.4 Den mellanmänskliga vägen 

I Bubers relationsteori är Jag-Det ett förhållande mellan subjekt och objekt medan Jag-Du är 

en relation mellan subjekt och subjekt. Jag-Det förhållandet sker i medvetandet hos Jaget och 

är således ensidigt. Relationen mellan Jag-Du är däremot ömsesidig (Aspelin 2005). 

 

Mellan lärare och elev sker, enligt Buber en existentiell kommunikation. Det pedagogiska 

mötet äger rum mellan en som funnit riktningen och en som håller på att göra det. Det är 

viktigt att eleven görs ansvarig för sig själv, vilket det är lärarens uppgift att inspirera till. Ska 

undervisningen bli framgångsrik bör den bygga på Jag-Du relationer. Läraren blir på så sätt 

elevens vägvisare på den mellanmänskliga vägen (Aspelin 2005). ”Vandrarna är beroende av 

en pålitlig stigfinnare och vägvisare och denna kan i sin tur inte utföra sitt uppdrag utan 

medvandrarnas förtroende och medverkan.” (Aspelin 2005:33). 

 

7.4 Ledarskapet/Auktoriteten och makten 
Ledarskap och auktoritet är kopplat till någon form av maktutövning. Makt kan, enligt de 

Swaan (2003), ses som ”en egenskap hos en position inom ett nätverk av makt- och 

beroendeförhållanden.” (2003:44) Ingen besitter någon makt i säg utan människor står alltid i 

bestämda makt- och beroendeförhållanden till varandra (de Swaan 2003). Maltén (2000) talar 

om makten som en förmåga att påverka andra att bete sig på ett visst sätt. 
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Enligt French och Raven kan ledaren, som redskap för samspelet med dem han/hon leder 

välja mellan sex former av makt; expertmakt, personlig makt, legitim makt, belöningsmakt, 

bestraffningsmakt och tvångsmakt (Maltén 2000). Expertmakten baseras på kunskap, vilken 

gör ledaren till en auktoritet. Den personliga makten är något som ledaren förtjänar. Legitim 

makt bygger på den position som ledaren är tilldelad. Belönings- och bestraffningsmakten kan 

liknas vid ”morötter” och ”piska”. Tvångsmakten utövas av en ledare som är maktfullkomlig. 

En ledare använder i sin maktutövning oftast en kombination av olika maktkällor. Maltén 

(2000) anser att dessa bör vara den legitima, expert- och personliga makten. De i sin tur 

passar, enligt Maltén, in på det demokratiska ledarskapet och synen på människan som 

självförverkligande och komplicerad. 

 

7.4.1 Makt och ansvar 

Eleverna står i en beroendeställning till läraren. Detta behöver inte, enligt Orlenius (2001), 

betyda att läraren tar ansvar från eleven utan kan i stället innebära att denne tar ansvar för 

eleven genom att stödja dennes utveckling som människa, person och social varelse. ”Makt 

handlar ytterst om att vara den andres tjänare.” (2001:187). Lärarens maktutövning leder 

således till elevens frihet och utveckling. 

 

7.4.2 Kontroll 

Ledarskapet i klassrummet består, enligt Stensmo (1997), av fem olika arbetsuppgifter, varav 

kontroll är en. Genom kontroll i klassrummet försäkrar sig läraren om att elevernas beteende 

stämmer överens med de mål, förväntningar eller planer som skolan, lärarna, föräldrarna och 

eleverna själva har för verksamheten. Till ledaruppgiften att kontrollera kan bland annat 

begrepp som auktoritet, disciplin och fostran kopplas. Kontrollen i klassrummet kan vara 

stark/auktoritär, svag/låt-gå eller delad/demokratisk (Stensmo 1997). 

 

Disciplin kan beskrivas som en kontroll av beteende och har både positiva och negativa 

betydelser. I positiv bemärkelse innebär disciplin, enligt Stensmo (1997), ordning och reda 

och gott uppförande medan begreppets negativa betydelse är maktutövning och underkastelse. 

När eleverna själva reglerar sitt beteende för att uppnå klassens gemensamma mål har de 

självdisciplin (Stensmo 1997). 

 

Det behövs någon form av ordnings- och umgängesregler i klassrummet för att 

undervisningen ska fungera. Dessa klassregler ska, enligt Charles (1994), styra arbetsvanorna 
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och det personliga uppförandet. De ska formuleras av lärare och elever tillsammans samt vara 

rimliga, positiva, kortfattade, iakttagbara, offentliga och möjliga att genomdriva. Det är även 

viktigt att de upprätthålls (Charles 1984). 

 

Att tydliggöra vad man själv inte vill vara med på är, enligt Grandelius (2003), att sätta 

gränser. Översatt till skolans värld skulle det betyda att inte låta eleverna vara osäkra på vad 

man som lärare står och vill. Man visar eleverna respekt genom att låta deras synpunkter och 

förmågor vara vägledande för beslutsprocessen. ”Att sätta gränser är ett led i markerandet av 

vad som går an i relation till andra människor genom insikten kring vad som inte går an.” 

(2003:12). Grandelius (2003) menar att ha auktoritet är att vara tydlig och sann. 

 

Fostran innebär för skolans del att föra över normer och värderingar till eleverna. Dessa för 

demokratin grundläggande värderingar ska komma till uttryck i praktisk vardaglig handling, 

vilken skolan aktivt ska påverka och stimulera eleverna till. Enligt Lpo 94 ska skolan 

komplettera hemmets fostran och dess personal ska vara förebilder för eleverna i ord och 

handling (Stensmo 1997). Fostran i skolan sker även med den dolda läroplanen, vilken fostrar 

eleverna till bestämda beteendemönster genom regelbundet återkommande situationer, bland 

annat att vänta på sin tur, lära sig sitta still och ha tålamod (Stensmo 1997). 

 

7.5 Barn och ungdom i förändring 
Ziehe (1986) beskriver den kulturella friställningen som en friställning från traditionerna. 

Denna störning i den nedärvda kulturen har bland annat lett till en förändrad inställning till 

auktoritetspersoner. Nedbrytningen av de nedärvda värdesystemens förmåga att styra behov 

och handlingar har fått följder för människans sätt att se och förstå sig själv. Utrymmet för att 

välja sin identitet har ökat. 

 

Cunningham (2005) beskriver barndomen under första halvan av 1900-talet som en inhägnad 

trädgård där barnen blir omhändertagna. De förhindras också att lämna denna trädgård för 

tidigt. Under andra hälften av 1900-talet började barndomen att erodera, då trycket från media 

och masskonsumtion gjorde att barnen förlorade sin barndom tidigare. De började även kräva 

och få rättigheter, vilket gjorde det möjligt för dem att bryta sig ur trädgården och få tillgång 

till vuxenvärlden. Vuxenkontrollen minskade och därmed också den vuxna auktoriteten som 

under första halvan av 1900-talet hade bevarat och förlängt barndomen.  
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8. Metodbeskrivning 
8.1 Metodval 
Den forskningsmetod som har använts i arbetet är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var till 

sitt utförande semi-strukturerade och bestod av en intervjuguide med ett antal öppna frågor. 

De berörda personerna hade i förväg informerats om intervjuns tema. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en bandspelare och transkriberades i efterhand. 

 

Med tanke på arbetets syfte kan det tyckas att observationer hade varit den ultimata 

undersökningsmetoden. Mitt val föll dock på att göra kvalitativa intervjuer. Detta gjordes dels 

på grund av mitt urval av intervjupersoner och dels för att intervjuerna ger information, vilken 

gör det möjligt att förstå lärarnas tankar om undersökningsområdet, det vill säga hur de 

upplever och resonerar kring begreppet i fråga. Jag är medveten om att den empiri jag erhållit 

från intervjuerna möjligtvis skiljer sig från den jag skulle ha erhållit från observationer. 

Empirin från intervjuerna belyser lärarnas tankar och synpunkter på hur de gör för att erövra 

och förtjäna auktoritet i klassrummet, medan observationer skulle ha visat hur de verkligen 

gör. Det allra bästa hade givetvis varit att göra både intervjuer och observationer, vilket jag på 

sätt och vis redan gjort eftersom de intervjuade lärarna har varit mina VFU-handledare under 

utbildningen.   

 

I en kvalitativ intervju kommer man närmare dem man intervjuar och kan samtala i stället för 

att ha en ”fråga-svar” situation. Det är den intervjuades ståndpunkter som intresset är riktat 

mot och man önskar som intervjuare så fylliga och detaljerade svar som möjligt. Vid 

utformandet av en intervjuguide är det viktigt att frågorna som är aktuella i arbetet och rör 

dess olika teman följer en viss ordning samt att de formuleras på ett sätt som underlättar svar 

på frågeställningarna (Bryman 2002). Som intervjuare ska man enligt Kvale bland annat vara 

insatt i det aktuella ämnet, vara strukturerad vid utförandet av intervjun, vara tydlig i sina 

frågeställningar, visa hänsyn och vara etiskt medveten (Bryman 2002).  

 

Genom att spela in intervjuerna behöver man inte distraheras av att föra anteckningar utan kan 

i stället vara uppmärksam på det som sägs. En noggrannare analys underlättas och man kan 

göra upprepade genomgångar av intervjusvaren. 
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8.2 Avgränsning 
I arbetet har en avgränsning gjorts i valet av lärare och undersökningen har begränsats till 

intervjuer med lärare för de tidiga åren. Detta har gjorts eftersom det är i dessa åldrar jag 

kommer att undervisa. 

 

8.3 Urval 
Till intervjuerna valdes de handledare som jag har haft under min verksamhetsförlagda 

utbildning. Detta urval gjordes dels för att vi känner varandra, vilket jag tror underlättar 

intervjusituationen och dels därför att de enligt min mening har auktoritet och ett bra 

ledarskap i klassrummet. De har även en lång lärarbakgrund, vilket skapar en möjlighet till ett 

förändringsperspektiv i arbetet. De intervjuade lärarna är sex till antalet; fem kvinnor (f.d. 

Vfu-handledare) och en man. Tre av lärarna undervisar i årskurserna 1-3 och två i årskurserna 

4-6 samt en i årskurserna 3-9. De arbetar dels på två skolor i två mindre städer och dels på tre 

olika landsbygdsskolor. I arbetets resultatdel kommer de att kallas lärare A-F. 

 

8.3.1 Presentation 

Lärare A: Man, 39 år, examensår 1994, utbildning 1-7 lärare, specialisering bild, undervisar i 

årskurs. 3-9, landsbygdsskola F-6 och stadsskola F-9 

Lärare B: Kvinna, 54 år, examensår 1975, utbildning mellanstadielärare, klasslärare årskurs 4, 

landsbygdsskola F-6 

Lärare C: Kvinna, 54 år, examensår 1975, utbildning lågstadielärare, klasslärare årskurs F-3, 

landsbygdsskola F-3 

Lärare D: Kvinna 54 år, examensår 1974, utbildning lågstadielärare, klasslärare årskurs 3, 

stadsskola F-5 

Lärare E: Kvinna, 61 år, examensår 1973, utbildning lågstadielärare, klasslärare årskurs 5, 

stadsskola F-5 

Lärare F: Kvinna, 49 år, examensår 1977, utbildning lågstadielärare, klasslärare årskurs 1, 

landsbygdsskola F-6 

 

Urvalet av de intervjuade har en begränsning vad gäller typ av ledarskap, ålder och kön. 

Eftersom syftet med mitt arbete är att undersöka hur man som lärare erövrar och förtjänar 

auktoritet i klassrummet samt att även få ett förändringsperspektiv anser jag att urvalet är 
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befogat. Vad gäller könsfördelningen beror den på att männen är underrepresenterade bland 

lärarna i de tidiga åren. 

 

8.4 Genomförande 
Intervjuerna var 30-45 minuter långa. De genomfördes i en ostörd miljö, såsom arbetsrum, 

grupprum och i klassrum efter skoldagens slut. Stämningen var god och avslappnad. 

 

8.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid intervjutillfällena följdes de grundläggande etiska principerna som Bryman (2002) 

beskriver: 

 

Informationskravet: De berörda personerna informerades om undersökningens syfte. 

Samtyckekravet: Personerna hade i förväg givit sitt samtycke till intervjuerna och de gav vid 

intervjutillfället sitt samtycke till att intervjuerna spelades in på band. 

Konfidentialitetskravet: De berörda personerna upplystes om att deras personliga uppgifter 

skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet: De berörda personerna försäkrades om att de inspelade banden endast skulle 

avlyssnas av mig personligen. 

 

9. Resultat och analys 
I följande sammanställning kommer intervjuernas resultat att analyseras närmare. 

Utgångspunkten blir en redovisning av vad begreppet auktoritet betyder för de intervjuade 

lärarna. Här presenteras även ett genusperspektiv.  Därefter följer en sammanställning av 

intervjusvaren på frågan; Hur lärare erövrar och förtjänar sin auktoritet i klassrummet. 

Resultat- och analysdelen avslutas med lärarauktoriteten sedd ur ett förändringsperspektiv. 

 

9.1 Auktoritet – ”att hålla i trådarna” (Lärare E) 
Vad innebär begreppet auktoritet för lärare och är det ett ord som de överhuvudtaget använder 

eller funderar på?  

 

Ordet auktoritet har för många en negativ laddning, vilket jag tror beror på att det ofta 

förknippas med att vara auktoritär. Flera av de intervjuade lärarna anser att denna negativa 
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stämpel är oförtjänt. Enligt dem ska läraren vara den som har huvudansvaret i klassrummet 

och vara den som bestämmer, därför att det trots allt är läraren som vet bäst. 

 
Det måste vara någon som samordnar alla viljorna och kör skutan.  

Det är ju så att jag vet ju vart skeppet ska gå. (Lärare F) 

 

Det måste finnas någon som är regissör//men sen kan du ju 

släppa ut skådespelarna  i lite olika omfattning. (Lärare B) 

 

Samtidigt som ordet auktoritet kopplas till någon form av maktutövning, det vill säga att 

någon talar om vad som gäller, kopplas det även till begrepp som ömsesidig respekt och 

förtroende. Detta stämmer överens med hur Stensmo (1997) beskriver den informella 

auktoriteten. Denna förvärvar läraren genom sin kompetens och sin personliga relation till 

eleverna. På så sätt kan man säga att lärarens makt har blivit legitimerad av eleverna, det vill 

säga läraren har auktoritet. 

 

Min tolkning är att det är själva ordet auktoritet i sig som har en negativ klang och inte vad 

det står för. I stället för att använda ordet auktoritet görs omskrivningar av detta. En definition 

av begreppet skulle, utifrån intervjusvaren, kunna vara: Ett bra ledarskap i klassrummet med 

en lärare som är säker i sin roll, som vågar ta sitt vuxenansvar, som lyssnar på andra och som 

eleverna därför ser upp till. Detta skapar en atmosfär i klassrummet som präglas av ömsesidig 

respekt. Följande citat får illustrera definitionen: 

 
Jag tar mitt ansvar och vågar leda o föra i den riktningen som 

jag anser är bra för den jag ska leda. (Lärare D) 

 

Respekten och förmågan att förstå att man inte är ensam i klassrummet,  

att alla är lika värda. (Lärare A) 

 

9.2 Lärarauktoritetens/Ledarskapets 4 T:n 
Hur gör man då som lärare för att erövra och förtjäna sin auktoritet i klassrummet? 

 

Vid undersökningen av intervjusvaren syntes ett mönster där begreppen trygghet, tillit/tilltro 

och tydlighet regelbundet återkom. Till detta lades begreppet taktik och därmed skapades en 

analysmodell, vilken jag benämner Lärarauktoritetens/Ledarskapets 4 T:n. De väsentligaste 
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delarna av intervjusvaren sorteras in under respektive rubrik; Trygghet, Tillit/Tilltro, 

Tydlighet eller Taktik. Analysen består av min tolkning av intervjumaterialet. Det är således 

lärarnas synpunkter och tankar som sammanfattas. Passande citat har valts ut för att illustrera 

analysen. Där sådan finns, görs en koppling till den teori som berör ämnet i fråga. 

 

 9.2.1 Trygghet – ”Man måste utstråla att man tycker om dem” (Lärare F) 

Läraren bör besitta en social kompetens och kunna bygga upp positiva relationer till sina 

elever. För att en trygghet i gruppen ska uppstå är det viktigt att eleverna känner att läraren 

tycker om dem och har ett äkta intresse för hur de har det.  

 
Dom känner om du tycker om dem//dom känner det i din värme// 

i dina ögon//i ditt sätt//att du lyssnar//att du bryr dig. (Lärare B) 

 

Trondman menar att det hos varje lärare bör finnas en närvaroprincip, vilken innebär att 

barnen måste känna att du vill vara med dem (Föreläsning 29/3-07). För att få auktoritet 

behöver läraren, enligt Trondman (2003), ett relationskapital. Detta värde erhåller läraren 

genom att eleverna tilldelar honom/henne ett värde för det han/hon är eller gör.  

 

Om läraren utstrålar en äkta känsla av omtanke, ett lugn och en säkerhet blir eleverna också 

trygga. Relationen bör bygga på en ömsesidig respekt. 

 
För att jag ska få den här auktoriteten måste jag behandla dem 

            med respekt//så att jag ska bli respektfullt bemött tillbaka. (Lärare B) 

 

För att skapa ömsesidig respekt i en vuxen-barnrelation krävs det, enligt Juul & Jensen 

(2003), dels att de vuxna visar sin respekt för barnen och dels att den vuxne är trovärdig. När 

denna grund finns lär sig barnet också att ha respekt för den vuxne och inte bara för den makt 

som denne representerar. Juul & Jensen (2003) menar att en relation blir likvärdig om de två 

parterna tillmäts samma värde och omfattas av samma respekt trots att de inte har samma 

ställning vad gäller makt. Denna förmåga kallar de för relationskompetens. 

  

Det är viktigt att läraren försöker förstå eleven utifrån dennes perspektiv och i stället för att se 

det negativa ta fram det som är positivt. 
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Det går inte att få den individen att ändra sitt beteende genom att nedvärdera 

den personen//istället måste man försöka höja det positiva som den gör. (Lärare C) 

 

Man måste försöka hitta det som är bra. Ta fram det  

lilla så att de känner sig sedda. (Lärare C) 

 

Jenner (2004) menar att läraren behöver ett perspektivseende, det vill säga att han/hon 

försöker se världen med elevens ögon, så långt det är möjligt. Det är även viktigt att se eleven 

i sitt sammanhang, i sin kontext. Det viktiga är inte att eleven blir sedd utan hur han/hon blir 

sedd. Buber talar om Jag-Du-relationer och Jag-Det-relationer. Läraren ska, enligt Jenner 

(2004), sträva efter att uppnå en subjekt-subjekt-relation med eleven. Denne ska inte betraktas 

som en sak att åtgärda utan som en person 

 

9.2.2 Tillit/Tilltro – ”att de har en känsla av att jag pratar om vi” (Lärare B) 

Läraren bör vara en person som eleverna känner förtroende för och har tillit till. Detta bygger 

på att läraren är kunnig, engagerad, rättvis, ärlig, kan erkänna att han/hon har fel, samt göra 

eleverna delaktiga genom att vara öppen för initiativ och idéer från deras sida. Läraren är 

ansvarig för att skapa ett öppet klimat i klassrummet där man lyssnar på varandra, där det är 

OK att göra fel ibland, där man hjälper varandra och där en positiv stämning råder. 

 
Dom måste veta att jag är en vuxen som dom kan lita på//en vuxen som vet// 

  som gör rätt//en vuxen som försöker vara rättvis//att dom vet att jag är där 

för deras bästa o jag står för det jag sagt. (Lärare B) 

 

Barnen ska känna att de beslut jag tar//tar jag ju för att 

 jag vill gruppens eller individens bästa. (Lärare C) 

 

Buber ser läraren som elevernas vägvisare på den mellanmänskliga vägen. Den auktoritet som 

ska hjälpa dem med deras personliga utveckling (Aspelin 2005).   
 

Det gäller som lärare att inte endast vinna elevernas förtroende utan även föräldrarnas. Har 

man föräldrarna på sin sida går allting mycket lättare. 

  
Det gäller ju att föräldrarna litar på dig//för litar inte föräldrarna 

              på dig då litar inte barnen på dig o då får du ingen auktoritet. (Lärare F) 
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Har du vunnit föräldrarna så har du vunnit hälften. (Lärare D) 

 

Genom att ha positiva förväntningar på eleverna visar läraren sin tilltro till dem. Eleverna 

anpassar sig efter de förväntningar som ställs. Det är dock viktigt att läraren tar hänsyn till 

elevernas individuella förutsättningar och sätter upp realistiska mål tillsammans med dem. 

 
Dom blir så bra som jag tror att de kan bli//ställer 

jag högre förväntningar på dem så blir det så. (Lärare D) 

 

Har du för hög ribba som dom inte har en rimlighet att nå 

då är det kört//så kravnivån måste vara rimlig. (Lärare F) 

 

Jenner (2004) beskriver den så kallade Pygmalioneffekten. Begreppet innebär att de 

förväntningar någon har på en annan människa kan påverka dennes beteende och bli en 

självuppfyllande profetia. Detta kan betyda att om läraren har positiva förväntningar på 

eleverna så kommer det att avspeglas i lyckade resultat. 

 

Läraren har huvudansvaret för att arbetet fungerar i klassrummet och att eleverna har 

förtroende för honom/henne. Detta är viktigt till exempel vid konflikthantering. 

  
Det är viktigt med ansvar//uppdraget man har är ju för deras bästa. (Lärare B) 

 

att du vågar ta ditt vuxenansvar//att man inte hela tiden// 

lägger det på barnen. (Lärare D) 

 

Genom sin formella roll och informella maktposition har läraren ett övertag, vilket det gäller 

att vara uppmärksam på. Det är läraren som bär ansvaret för att en fruktbar relation skapas i 

det asymmetriska mötet mellan lärare och elev (Jenner 2004). Trondman (2003) talar om ett 

vuxenansvar eller det asymmetriska ansvarets logik, vilket betyder att man som vuxen ska ta 

ansvar, i omtanke och handling, för barn och ungdomars välbefinnande. Det är den vuxne som 

har ansvar för samspelets kvalitet och konsekvenser. Denna förmåga förstärker, enligt Juul & 

Jensen, hans/hennes personliga auktoritet. 

 

Läraren bör vara en förebild för eleverna och en person som de kan se upp till. Detta visar 

han/hon genom sitt sätt att vara som person och genom sitt agerande mot andra människor. 
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Ju fler positiva ledare en grupp har erfarenhet från tidigare ju snabbare blir man 

 accepterad såsom en positiv ledare. Har de negativa erfarenheter bakom sig är det 

               mycket lättare att man blir missförstådd o det tar längre tid att bli accepterad. (Lärare C) 

 

9.2.3 Tydlighet – ”Vara väldigt tydlig o bestämd men ändå på ett lugnt sätt” (Lärare E)                               

Det är viktigt att läraren utövar ett tydligt ledarskap i klassrummet. Det bör inte finnas 

utrymme för någon att ifrågasätta vem som är ledare. 

 
Det är bättre att eleverna har klart för sig vem som bestämmer i klassrummet 

          o hur det ska fungera//än i ett klassrum där dom inte vet vad som gäller. (Lärare A) 

 

I alla klasser finns det dom som vill ta över ledarskapet//det får 

man inte låta dom göra. Det är du som bestämmer. (Lärare F) 

 

En tydlig ledare bör ha förmågan att sätta gränser. Tydliga gränser skapar trygghet. Det är 

läraren som sätter ramarna för verksamheten i klassrummet. Det gäller att vara tydlig från 

början genom att skapa regler och rutiner i en dialog med eleverna. För att det därefter ska 

fungera krävs tålamod, uthållighet och att man som lärare är konsekvent. 

 
Att från början vara väldigt tydlig att detta gäller//det är mycket 

svårare att ha släppt o sen få ihop det. (Lärare D) 

 

Konsekvent och tänka efter vad som är viktigt//man kan  

inte driva för många frågor. (Lärare F) 

 

Att orka vara konsekvent//att ha tänkt efter att det här orkar jag hålla// 

orkar du inte hålla en grej så ska du inte bestämma den. (Lärare D) 

 

Skulle det vara så att man inte har några bestämda regler 

så skulle det bli dom starkaste som bara tar för sig. (Lärare D) 

 

Läroplanen kan ses som ett hjälpmedel för lärarens ledarskap. Skolan och hemmet ska, enligt 

denna, samarbeta i fostran av barnet med barnets bästa som utgångspunkt. Denna fostran sker 

i skolan genom värdegrundsarbetet, bland annat i projekt som ”Livsviktigt”. 
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Vi håller ju på mer med fostran nu än vad vi gjorde förr//vad man får göra 

o inte göra. Det ligger i uppdraget som vi håller på med dagligen. (Lärare B) 

 

De som inte har fått fostran hemifrån har svårare att inordna  

sig o då får man hjälpas åt. (Lärare F) 

 

Läraren har ett ansvar att klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har och 

vilka krav skolan ställer på dem. 

 
Det vi har blivit bättre på är att klargöra vilka målen är o det är ju 

även sociala mål//hur man är mot varandra. (Lärare D) 

 

Undervisning i skolan ska utveckla elevens förmåga att ta personligt ansvar. Ett led i att 

utveckla ansvarstagande elever är att ge dem ansvar. Ansvaret man som lärare ger eleverna 

bör anpassas efter deras förutsättningar och mognad. 

 
De gör det inte för de vuxnas skull utan de gör det för sin egen del// 

jag bollar över det till dem så att det är deras ansvar. (Lärare D) 

 

Man får ju inte vara så auktoritär så att barnen aldrig får ta ansvar// 

för då får du ungar som inte kan det//så var det ju förr. (Lärare F) 

 

Ledarskap är kopplat till någon form av maktutövning. Makt kan ses som en förmåga att 

påverka andra att bete sig på ett visst sätt (Maltén 2000). Legitim makt, expertmakt och 

personlig makt är några exempel på olika maktformer. Ledaren kan agera utifrån sin tilldelade 

roll, utifrån sitt kunnande samt utifrån sin pondus och utstrålning (Maltén 2000).  

 

Barn och ungdomar står i en beroendeställning till läraren. Det viktiga är hur läraren utövar 

sin makt. Orlenius (2001) menar att läraren tar ansvar för eleven genom sitt maktutövande. 

Syftet med maktutövningen är att påverka elevens utveckling som människa, person och 

social varelse. 

 

Genom kontroll i klassrummet försäkrar sig läraren om att elevernas beteende stämmer 

överens med de mål, förväntningar eller planer som skolan, lärarna, föräldrar och eleverna 

själva har för verksamheten. För detta krävs det regler och rutiner (Stensmo 1997). Att sätta 

gränser är, enligt Grandelius (2003), att tydliggöra vad man inte vill vara med på. Fostran kan 
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beskrivas som en aktiv och medveten kommunikation av värderingar och normer mellan två 

generationer. I skolans värld sker den mellan lärare och elever (Stensmo 1997).  

 

9.2.4 Taktik - ”Man lär sig på något vis att bli skolarg” (Lärare B) 

Läraren bör kunna utöva olika slags ledarskap och välja den ledarstil som situationen kräver. 

Anpassningen av ledarskapet bör även göras efter hur klassen fungerar. Vissa kan ta stort 

ansvar medan andra behöver styrning. 

 
Om du känner att du har kontrollen så släpper du ju också lite. 

Det gör du inte i början med en ny grupp//du måste känna av o 

så släpper du lite efter hand. (Lärare B) 

 

Du kopplar på alltihop igen när man t.ex. ska åka buss// 

nu är det detta som gäller. (Lärare C) 

 

Det kan komma en ny person eller en ny grej vi ska göra// 

då tar man fram hela sin ledarroll igen.  (Lärare C) 

 

Jag kan nog vara ganska auktoritär i början vid en inskolning då 

de måste veta vad som gäller//sen kan du släppa. (Lärare F) 

 

 

Man bör rätta sig efter vad det ät för elever jag har// 

vad sätter jag ribban i den här klassen. (Lärare E) 

 

Det arbetssätt som passar en del elever passar inte för andra. Dagsformen hos både lärare och 

elever kan även spela in på val av ledarstil. 

 
När man är trygg med gruppen, i lokalen eller situationen så släpper man med 

     automatik. Varje lektion släpper man ju delar till alla eller några barn. (Lärare C) 

 

Vissa kan få välja själva o fixar det medan vissa måste ha 

struktur för att klara det. (Lärare D) 

  

Vissa dagar när det är virrigt måste du säga att; 

   nu börjar vi med det o sen gör vi det. (Lärare D) 
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Hersey och Blanchard har en modell för ett situationsanpassat ledarskap. Utifrån olika 

mognadsnivåer hos gruppens medlemmar har fyra olika ledarstilar tagits fram; den styrande, 

tränande, stödjande och delegerande. En situationsanpassad ledare kan välja den ledarstil som 

är mest effektiv för den aktuella situationen (Maltén 1998).  

 

Som hjälp för att läsa av gruppen och anpassa ledarskapet kan kunskaper i grupprocesser vara 

till hjälp för läraren. Schutz modell för hur en grupp utvecklas kallas FIRO. Hans 

utgångspunkt är att varje person utifrån vissa grundläggande mänskliga behov orienterar sig 

till det som händer i gruppen och till andra gruppmedlemmar. Han delar in grupprocessen i tre 

stadier; tillhörandefasen, rollsökningsfasen och samhörighetsfasen. Ledarens förmåga att vara 

lyhörd för gruppens utveckling är viktig, enligt FIRO-modellen. Inledningsvis utövar ledaren 

en traditionell makt, träder sedan tillbaka och handleder, för att slutligen bli en ödmjuk och 

bestämd auktoritet (Svedberg 1997). 

  

Kroppsspråket står för en stor del av lärarens kommunikation. Rösten och ögonen är viktiga 

delar av lärarens kroppsspråk. Läraren visar även med mimik och kroppshållning vad han/hon 

tycker, tänker och känner.  
 

När du går in i klassrummet så känner dom det på din energi o dina ögon//att du 

         aldrig viker med ögonen//eller ditt sätt att tala. Ditt kroppsspråk är viktigt. (Lärare B) 

 

Man menar allvar men man har alltid glimten i ögat. (Lärare E) 

 

//att höja rösten ibland//det räcker att jag tittar på dem. (Lärare E) 

 

Sen ändrar man kanske tonläge lite mer när de är större. (Lärare A) 

 

Tydligheten är viktig//det kan räcka med hur jag står. (Lärare F) 

 

Vår kommunikation sker både verbalt och icke-verbalt, det vill säga med hjälp av 

kroppsspråket. Forskare hävdar att minst 70% av vår kommunikation är icke-verbal. Det sker 

en dubbelkommunikation om det verbalt sagda och kroppsspråkets budskap inte 

överensstämmer (Maltén 1998).  Eile menar att en metod för att få det att fungera i 

klassrummet kan vara att behärska sitt kroppsspråk (Palm 2007). 
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Läraren bör vara en tydlig vuxenmodell där gränserna mellan vuxen - barn är markerade. Det 

är viktigt att man som lärare skiljer mellan att vara personlig och privat. 

 
Kompisskap är inte meningen//du ska inte vara bästis med din elev. (Lärare F) 

 

Man ska inte vara kompis utan du ska vara en medarbetare. Men du 

måste ändå vara en auktoritet, en ledare o en förebild för dom. (Lärare D) 

 

Trondman (2003) menar att man som vuxen, p.g.a det asymmetriska ansvarets logik, inte kan 

vara kompis med barn och ungdomar. Att vara kompis bygger på ett symmetriskt 

ansvarstagande, det vill säga att man har lika stort ansvar för varandras välbefinnande. 

 

För att skapa en positiv stämning i klassrummet är det en fördel om man som lärare kan ta till 

vissa knep. Många erfarna lärare tänker inte så mycket på hur de gör. Det sitter, som man 

brukar säga i ryggmärgen. 

 
Vad är viktigast för att få lugn och ro. För man vill inte vara en tjatfröken// 

det är det värsta som finns//det hjälper ingenting. Vad är de 10 viktigaste sakerna 

  för att slippa tjata. Man kan ju ta bort de värsta fällorna. (Lärare F) 

 

                                                 //att lära sig att ha ögon i alla hörnen. (Lärare F) 

 

Ledarskap anses inte vara något man är född till utan något man kan träna upp och utveckla. 

Även om man har förebilder bör man som lärare bygga upp sitt eget ledarskap utifrån sin egen 

person och sina egenskaper. Genom försök, misslyckanden, reflektion och vägledning kan ett 

fungerande ledarskap byggas upp. 
 

Jag är absolut övertygad om att man kan utveckla det//men du ska   

ha hjälp på vägen o inte vara så prestigefylld. (Lärare F) 

 

Vi är ju så olika som personer o var o en måste hitta sin ledarstil. Man måste 

bygga på sina personliga kompetenser o bygga på det som är bra. (Lärare B) 

 

Du kan utveckla den genom att vara lyhörd o genom att titta på andra. Du ska 

 tänka vad som är viktigt för mig o vilka bra grejer kan jag ta med. Lärare D) 
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Medvetet så tror jag att man kan utveckla det//men hos en del finns  

 det ju nästan. De har säkert varit med om positiva sådana själva// 

att de har goda ledare som förebilder. (Lärare C) 

 

 

Analysmodellens 4 T:n; Trygghet, Tillit/Tilltro, Tydlighet och Taktik bygger, enligt min 

tolkning, upp lärares auktoritet/ledarskap, se figur 9.1. Grunden i det hela är tryggheten, till 

vilken de andra delarna bidrar. Om man som lärare använder en passande taktik, är tydlig, får 

elevernas tillit och har tilltro till dem skapas en trygghet i klassrummet. Dessa delar 

tillsammans bidrar därmed till att man som lärare har erövrat och förtjänar sin auktoritet i 

klassrummet. 

 

Lärarauktoritetens/Ledarskapets 4 T:n 
 

                   Trygghet              Tillit/Tilltro            Tydlighet               Taktik 
Omtanke Förtroende Gränser Situationsanpassat 

ledarskap 
Närvaro Öppenhet Regler, rutiner Kroppsspråket 
Ömsesidig 
respekt 

Positiva 
förväntningar 

Konsekvent Vuxenmodell 

Att se eleven på 
rätt sätt 

Rimliga krav Fostran Diverse knep 

Elevens bästa Vuxenansvar Elevansvar Utveckling av 
ledarskapet 

 Förebild   
  
Figur 9.1 Modell över Lärarauktoritetens/Ledarskapets 4 T:n   
                                                                                                                       

9.3 Förändringar eller…..? 

Har lärarens auktoritet och dennes relation till eleverna förändrats under de senaste trettio 

åren? Urvalet av lärare har gjort det möjligt att få ett förändringsperspektiv i arbetet. 

 

Huvuddelen av de intervjuade lärarna tog sin examen på 1970-talet. Då var läraren, enligt 

dem, en självklar auktoritet och det förutsattes att denne skulle ta sitt ledarskap i klassrummet. 

Läraren i dagens skola är mer ifrågasatt och har på så sätt ett mer utsatt läge. Lärarna har 

genom åren blivit säkrare i sin yrkesroll, både vad gäller hur man gör och vad man vill. Denna 

säkerhet har gjort att de blivit tryggare i sitt ledarskap.  
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Lärarna känner att de har ett mer nära förhållande till eleverna och har möjlighet att lära 

känna dem bättre nu än tidigare. De lyssnar in eleverna mer och samspelet dem emellan har 

ökat. 

 
När jag kom ut så var ju läraren en auktoritet o satt lite högre upp.  

Förr var det lärare kan//dom vet. (Lärare D) 

 

Jag är mer medveten om vad jag vill. Jag vet vad  

som är viktigt att bråka om. (Lärare F) 

 

Jag är tryggare i min roll med stoffet. Då utstrålar jag en större säkerhet 

o på så sätt tror jag att min roll har förändrats. (Lärare C) 

 

Människor tillägnar sig normer och förhållningssätt genom att leva i ett visst samhälle. När 

samhället förändras växer nya förhållningssätt fram (SOU 1997:121). En del av 

samhällsförändringen är individualiseringen, vilken återspeglas i klassrummet.  

 

Enligt lärarna, tar dagens barn mer plats, de vet sina rättigheter och är duktiga på att 

förhandla. Däremot har människotyperna inte förändrats. Fortfarande finns till exempel den 

tysta och blyga eleven. Dagens barn är vana att möta fler vuxna, vilket har gjort dem öppna 

till sättet, men samtidigt mer splittrade. Lärarna ser positivt på den öppenhjärtlighet, 

spontanitet och mod som dagens barn visar. Det som till viss del saknas bland dagens barn 

och ungdomar är respekten för lärarna/vuxna. 

 
Barnen vill ta sitt utrymme. Därför får du vara starkare idag. (Lärare F) 

 

Nu möter de så många vuxna. Det är svårt för många barn 

för det kan gälla olika saker på olika ställen. (Lärare D) 

 

Nu kan man säga vad som helst till en vuxen 

o det gjorde man inte förr.  (Lärare D) 

 
 
Ziehe (1986) talar om en kulturell friställning, vilken innebär att gamla traditioner och normer 

bryts ned. Detta skapar ett större utrymme än tidigare för att välja sin identitet. Den kulturella 

friställningen har bland annat lett till en individualisering och ett nytt sätt att se på 

auktoriteter. 
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Som en metafor för barndomen beskriver Cunningham (2005) en inhägnad trädgård där 

barnen blir omhändertagna, samtidigt som de förhindras att lämna den för tidigt. Så 

betraktades barnen under första hälften av 1900-talet. Under andra hälften av 1900-talet 

började barnen kräva och få rättigheter, vilket gjorde det möjligt för dem att bryta sig ur 

trädgården. De förlorade sin barndom tidigare under trycket av media och masskonsumtion. 

 

Av det som kan utläsas från intervjusvaren har inte lärarnas utövande av sin auktoritet och sitt 

förhållningssätt till eleverna förändrats nämnvärt, trots de förändringar som ägt rum vad gäller 

lärarrollen och barnen. Väljer man att bli lärare så tycker man om att arbeta med barn och 

varje lärare utvecklar efterhand sin egen ledarstil i klassrummet. 
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10. Diskussion 
Jag har i detta arbete varit intresserad av hur lärare ser på auktoritet i klassrummet, ur ett 

fostransperspektiv. Det främsta syftet var att undersöka hur lärare gör för att erövra och 

förtjäna auktoritet i klassrummet. För att kunna göra detta ansåg jag det nödvändigt att 

tillfråga lärarna var ordet auktoritet betyder för dem. Jag tyckte även att det kunde vara 

intressant med ett förändringsperspektiv i arbetet. I diskussionsdelen kommer syfte, 

problemformulering och empiri att knytas samman. 

 

Auktoritetsbegreppet 

Begreppet auktoritet behandlas i ”Det nya läraruppdraget”, där man skriver att lärare i 

dagens skola inte erhåller auktoritet endast genom sin roll som lärare utan att det även krävs 

en personlig auktoritet, vilken bygger på en social kompetens. 

  

Några av lärarna förknippade ordet auktoritet med att vara auktoritär och därför var detta ett 

ord som de aktade sig för att använda. Auktoritet var för dem ett föråldrat ord med en negativ 

klang och de använde sig hellre av någon passande omskrivning. De flesta lärare ansåg 

däremot att ordet auktoritet har fått en oförtjänt negativ stämpel. Alla lärare i undersökningen 

var överens om att läraren ska ha auktoritet i klassrummet och kopplade samman detta med ett 

bra ledarskap. Min hypotes blir således att det är själva ordet auktoritet som för många har en 

negativ klang och inte begreppets innebörd. 

 

Det finns en viss likhet mellan de intervjuade lärarnas syn på auktoritet och den så kallade 

”ordning och reda” – debatten i massmedia. I denna förekommer ord som auktoritet, disciplin 

och fostran, vilka hos många förknippas med den ”gamla skolans” auktoritära lärare och 

stränga disciplin. Jag tror att de flesta skulle kunna vara överens, om man istället för ordet 

auktoritet använde begreppet ledarskap. Auktoritet i klassrummet förutsätter en viss 

maktutövning. Läraren är tilldelad en formell makt genom sin roll som lärare, men det krävs 

även att han/hon tilldelas en informell makt genom elevernas samtycke. Eftersom 

lärarauktoriteten i klassrummet måste erövras och förtjänas anser jag att begreppet har en 

positiv innebörd. Jag tror att man måste se dessa ”gamla” begrepp ur ett positivt perspektiv 

och inte jämföra dem med gamla tider. 
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Att erövra och förtjäna auktoritet     

Till hjälp vid sammanställningen av intervjusvaren på frågan; Hur lärare gör för att erövra och 

förtjäna auktoritet i klassrummet användes en modell, vilken jag benämnde 

Lärarauktoritetens/Ledarskapets 4 T:n. Med hjälp av denna delades svaren in i de fyra 

grupperna; Trygghet, Tillit/Tilltro, Tydlighet och Taktik.  

 

Min analys och tolkning av lärarnas synpunkter och tankar är att lärarauktoriteten/ledarskapet 

byggs upp av dessa begrepp. Genom att använda sig av en passande taktik, vara tydlig, få 

elevers tillit och samtidigt ha en tilltro till dem skapas en trygghet, vilken kan sägas vara 

grunden i konstruktionen. 

 

Den teoretiska utgångspunkten i arbete var Lewin och Lippits ledarskapsteori, vilken 

beskriver ett auktoritärt, ett demokratiskt och ett ”låt-gå” ledarskap. Denna teori kopplas till 

empirin där lärarna beskriver tillfällen då de utövar en stark/svag auktoritet i klassrummet. De 

utövar således ett situationsanpassat ledarskap där både ett auktoritärt och demokratiskt 

ledarskap används.  

 

Ovanstående ledarskap kan, enligt min tolkning, även kopplas till erövrandet och förtjänandet 

av auktoriteten. Vid erövrandet av auktoriteten krävs ett mer auktoritärt ledarskap. Läraren är 

tydlig med vad som gäller och visar genom sitt agerande en säkerhet inför eleverna. Vid 

själva erövrandet kan det tänkas att manliga lärare har en fördel med tanke på kroppsstorlek 

och röstresurser.  När auktoriteten är erövrad gäller det också att förtjäna den. Detta gör man 

som lärare genom att utöva ett demokratiskt ledarskap och skapa en ”vi-känsla” i klassrummet 

med en relation som består av ömsesidig respekt. Relationen präglas av en viss distans vid 

erövrandet av auktoriteten samt vid de situationer som kräver ett mer auktoritärt ledarskap. 

Däremot präglas den av mer närhet när läraren har förtjänat auktoriteten, vilket en av lärarna 

uttrycker med en målande beskrivning: 

 
Skalet blir inte så hårt//jag behöver inte ha så 

stor kupa runt mig. (Lärare C) 

 

Buber beskriver i sin relationsfilosofi Jag-Det och Jag-Du-relationen, vilken jag anser kan 

tillämpas på ovanstående resonemang. 
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Empirin gav ytterligare en aspekt av auktoriteten, vilken var vikten av att man som lärare tar 

sitt vuxenansvar. Relationen mellan lärare och elev är inte symmetrisk och det är läraren som 

bär ansvaret för att relationen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Tar den vuxne detta ansvar 

så skapas det en trygghet i klassen. Detta poängteras av både Jenner, Trondman och Juul & 

Jensen i deras teorier om vuxen-barnrelationer. Jenner (2004) menar att det är av stor vikt att 

se eleven på rätt sätt genom ett perspektivseende och en kontextualisering. Trondman (2003) 

beskriver det asymmetriska ansvarets logik och Juul & Jensen (2203) talar om den 

relationskompetens som läraren, enligt dem, bör ha i en professionell vuxen-barnrelation.  

 

Vad leder då lärarauktoriteten och ett väl fungerande ledarskap till? Eftersom jag valde att 

intervjua mina före detta VFU-handledare, har jag även observerat dem under mina VFU-

perioder. Jag anser att de har auktoritet och utövar ett framgångsrikt ledarskap. I deras 

klassrum råder en positiv stämning med ett klimat som präglas av lugn och ro. Detta leder till 

att eleverna, tack vare lärarnas auktoritet och ledarskap, får en arbetsro, vilken enligt min 

mening, är en förutsättning för lärandet. Det var därför intressant att få ta del av lärarnas egna 

tankar om hur de har skapat denna auktoritet i klassrummet.  

 

En av lärarna i studien ansåg att arbetsro är en rättighet som eleverna har och att det är 

lärarens skyldighet att skapa lugn och ro i klassrummet för att möjliggöra detta. Det är även 

viktigt att eleverna tar sitt ansvar genom att visa hänsyn till varandra. Enligt Lpo 94 ska 

skolan i samarbete med hemmet främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor. 

Man får många gånger den uppfattningen när man lyssnar till den så kallade ”ordning och 

reda” - debatten att det är elevernas fel när det inte fungerar i klassrummet. Eftersom läraren 

har ett vuxenansvar är det viktigt att denne också tar det ansvaret och samtidigt får eleverna 

att ta sitt ansvar. 

 

Lärarna ansåg inte att deras auktoritet hade genomgått några större förändringar genom åren. 

De har blivit säkrare och därmed tryggare i sin yrkesroll, medan själva utövandet av 

auktoriteten inte skiljer sig nämnvärt jämfört med tidigare. Detta förvånande mig till viss del, 

eftersom min tanke var att de förändringar som skett vad gäller lärarrollen och barnens 

förhållningssätt till vuxna även skulle återspeglas i auktoritetsutövandet.  

 

Jag är medveten om att mitt val av metod och urval av lärare kan ha påverkat 

undersökningens resultat och att man därför inte kan se undersökningen som fullständig eller 
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dra några generella slutsatser av den. Däremot anser jag att resultaten på flera punkter 

överensstämmer med den litteratur som behandlar ämnet ledarskap i klassrummet. 

 

Förslag till framtida studier i ämnet skulle kunna vara att observera och intervjua en grupp 

lärare, vilka man inte är bekant med sen tidigare och undersöka hur deras auktoritet/ledarskap 

utövas. Man skulle även kunna undersöka hur lärare och elever i de senare åren upplever 

auktoriteten/ledarskapet, vilket troligtvis skulle ge en annorlunda empiri.  

 

Jag upplever att modellen Lärarauktoritetens/Ledarskapets 4:Tn varit till stor hjälp vid 

analyserandet av empirin och hoppas att den även kan vara en källa till eftertanke och 

reflektion för andra som är intresserade av detta ämne. 

 

För att lyckas som lärare behöver man känna till vad som utmärker ett framgångsrikt 

ledarskap. Detta arbete har varit både intressant och lärorikt. Tack vare alla kloka svar som de 

intervjuade lärarna givit och all den litteratur som lästs under arbetets gång, har jag erhållit en 

insikt i hur man erövrar och förtjänar auktoritet i klassrummet samt skapar ett bra ledarskap. 

Man kan därför ställa sig frågande till varför lärarutbildningen saknar en 

ledarskapsutbildning.  

 

Den makt, vilken man som lärare har gentemot eleven, är inget man strävar efter för maktens 

egen skull, utan den använder man sig enbart av för att man vill elevens bästa. 

 

 
”All äkta hjälpsamhet 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 

att detta med att hjälpa 

inte är att härska 

utan att tjäna” 

                                                                 (Sören Kirkegaard) 
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Bilaga 
 

Intervjuguide –  
 
Vad betyder ordet auktoritet för dig?  
 
Vilka begrepp förknippar du med auktoritet?  
 
 
 
Hur skulle du vilja beskriva din auktoritet i klassrummet? 
 
Vad har du gjort och vad gör du för att få auktoritet? 
 
Krävs det vissa personliga egenskaper för att få auktoritet eller kan man utveckla den efter 
hand?  
 
Vilka svårigheter finns det med att få auktoritet i klassrummet? 
 
När man har auktoritet i klassrummet, vilka möjligheter skapar det? 
 
Kan du ge exempel på tillfällen när du behöver utöva en stark/svag auktoritet? 
 
 
 
Har din auktoritet i klassrummet förändrats genom åren? Hur? 
 
Har din relation till eleverna förändrats över tid? Hur? 
 
Tycker du att barn och ungdomars förhållningssätt till vuxna har förändrats? Hur? 
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