
 

  

 

 

 

LÄRARPROGRAMMET  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Självupplevd auktoritet i gränslandet 
En kvalitativ studie av lärarstudenters upplevelser kring begreppet 

auktoritet under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
 

 

 

 

 

 

Seth Lindholm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 15 högskolepoäng 

Höstterminen 2007 

Handledare: Lena Persson 

Humanvetenskapliga Institutionen 
 



HÖGSKOLAN I KALMAR 

Humanvetenskapliga Institutionen 
 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 Lärarprogrammet 

Titel: Självupplevd auktoritet i gränslandet 
En kvalitativ studie av lärarstudenters upplevelser kring begreppet 

auktoritet under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

  

Författare: Seth Lindholm 

Handledare: Lena Persson 
 

 

 

 

ABSTRAKT 
 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur några lärarstudenter upplever sin auktoritet under 

den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning. Metoden för att undersöka detta är 

djupgående, öppna och riktade intervjuer som sedan kategoriserats och tolkats. De 

huvudteman som kristalliseras ur resultatet är: 

 

 Auktoritet baserad på karisma och kompetens 

 Auktoritet baserad på ömsesidig respekt 

 Auktoritär auktoritet 

 

Det finns studenter som vill vara auktoritära auktoriteter. Uppsatsen visar på 

ämneskompetensens och karismans betydelse för vilken auktoritet lärarstudenterna 

upplever sig kunna få. Även lärarstudenternas önskan om en auktoritet baserad på 

ömsesidig respekt mellan elever och lärare påvisas.  

 

Nyckelorden för min undersökning är auktoritet, auktoritär, kompetens, karisma 

lärarstudenter. 
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1 INTRODUKTION 

 

Under en relativt kort tidsrymd har skolan gått från att vara en institution med stort fokus 

på gruppen till att bli ett instrument för att uppmärksamma eleven som individ. I en 

aktuell debattartikel skrivs det om hur skolan har förändrats från att vara en institution 

för ordning, disciplin och struktur till att bli en institution för lustbetonat lärande som 

sätter eleven i centrum för verksamheten istället för tvärtom. ”Från att ha handlat om 

ordning, disciplin och struktur är ambitionen i dagens skola att fokusera på eleven 

själv.” (DN, 2007-11-08).  

 

Att försöka finna ett svar på hur dagens lärarstudenter upplever sin auktoritet genom 

kvalitativa intervjuer kan ge en bild av hur dagens lärarstudenter möter den nya 

individfokuserade värld som många av dagens skolor verkar inom. Hur väljer 

lärarstudenter att beskriva begreppen auktoritet och auktoritär? Vilket sätt att beskriva 

den egna kompetensen och karisman finns hos lärarstudenterna?  

 

Undersökningen är ett sätt att försöka finna de beskrivningar som lärarstudenterna i 

intervjugruppen har kring begrepp som auktoritet och auktoritär. Hur de ser på sin egen 

auktoritet är intressant då det samhällsklimat och skolklimat som råder idag till stor del 

går ut på att våga motsätta sig självklara auktoriteter för att finna sin egen sanning. Hur 

möter de nya lärarstudenterna detta virrvarr av postmoderna individer som befolkar 

dagens skola? På ett personligt plan är undersökningen intressant för att jag själv har 

tänkt kring, och även upplevt svårigheter med min egenupplevda auktoritet i dagens 

klassrum. Under min egen verksamhetsförlagda utbildning vilken i lärarkretsar förkortas 

VFU har jag kunnat uppfatta rollen som lärarstudent svår att hantera. Som lärarstudent 

är man varken lärare eller elev utan mitt emellan de två positionerna i skolans värld. 

Detta tillstånd mellan lärare och elev vilket lärarstudenter befinner sig i har jag valt att 

kalla för gränslandet mellan lärare och elev. På ett större plan tror jag att undersökningen 

är intressant för att den fungerar som ett stickprov för vilka beskrivningar och 

upplevelser kring auktoritet som lärarstudenter har 2007.  
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden beskrivs de huvudområden som har betydelse för att finna en gemensam 

kunskapsbas kring vad som skiljer sig mellan skolklimatet i 1850-talets skola och det 

skolklimat vi har idag. Denna del av bakgrunden är till för att ge en grov bild av hur 

samhällets strömningar var i det lydnadssamhälle som på många sätt präglat skolans 

verksamhet en bra bit in på 1900- talet. Det skall inte ses som en historisk redogörelse 

för skolans och samhällets utveckling från mitten av 1800-talet och framåt, utan som en 

kort historisk tillbakablick för att hjälpa läsaren att sätta sig in i de samhällsströmningar 

som till viss del skapat dagens skola och den rådande beskrivningen av begreppet 

auktoritet. Avsnittet om vårt nutida skolklimat är till för att hjälpa läsaren att orientera 

sig kring en del av de större skillnader som nutidens skola har jämfört med dåtidens. Ett 

avsnitt om dagens lärarstudenter finns med för att synliggöra de auktoritetsproblem som 

kräver dagens lärarstudenters uppmärksamhet. Det ges i det avslutande avsnittet en 

begreppsdefinition som syftar till att förklara och hålla isär de två närbesläktade 

begreppen auktoritet och auktoritär. 

 

2.1 HISTORISK TLLBAKABLICK PÅ SKOLAN I SVERIGE 

 

”Vad människan är, kan endast historien förtälja henne.”  

      (Wilhelm Dilthey, 1996). 

 

Att börja med en kort historisk tillbakablick ger en möjlighet att sätta in problematiken 

kring hur lärarstudenter upplever auktoritet idag i ett historiskt sammanhang vilket gör 

det lättare att uppskatta de svar och diskussioner som följer. Den postmoderna läraren 

och lärarstudenten har vuxit fram ur en komplicerad historisk matris.  

 

Bilden av lärare i dåtidens svenska skola skiljer sig mycket från den lärare som verkar i 

svensk skola i början på 2000-talet. Lärarna var historiskt sett ofta dåligt utbildade och 

det var inte förrän 1842 som lärarens utbildning över huvud taget uppmärksammades i 

skolstadgan. Skolstadgan var viktig för läraryrket då den till viss del gav lärarna 

professionalism i sitt yrke. Disciplinen var mycket hård och bestraffningar utfördes på 

ett flertal vis, bland annat genom att låta eleverna stå i skamvrån eller genom ett flertal 

former av kroppslig bestraffning. Skolan var en aktad institution som värdesatte lydnad 

och gott uppförande. Läraren hade en tydlig roll framme vid den svarta tavlan där 

läraren kunde se hela klassen och masskommunicera (Düsing, 1966). 

 

Det pedagogiska lydnadssystem som skolan använde sig av påminde om militär exercis. 

Detta militäriska sätt att bedriva undervisning möjliggjordes av det rådande 

samhällsklimatet. Sverige var under lång tid ett lydnadssamhälle där den svenska 

befolkningen förväntade sig levnadsregler och uppförandemönster från de som styrde 

landet. Med en hierarkisk samhällsordning möjliggörs kontroll av de lägre skikten i 

hierarkin vilket även avspeglade sig i skolans värld. I början av 1900- talet blev skolan 

en institution som lade moraliserande pekpinnar på elevernas föräldrar. Det var 
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föräldrarnas fel om barnen hade dålig utbildning. Detta skulle kunna tyckas underligt om 

det inte vore för att hela samhället hade förändrats åt samma håll och befolkningen blev 

en slags testobjekt för uppfostringskampanjer från överheten. Tiden präglades av 

nationalism och viljan att tillhöra en större grupp än bara familjen. Det fanns en enorm 

tilltro till det nya, vare sig det var teknik eller idéer om samhällsuppbyggnad (Düsing, 

1966; Ödman, 1995).  

 

2.2 Skolan nu 

 

Dagens skola skiljer sig mycket från hur den såg ut i början av förra århundradet. Vi 

lever idag i vad som brukar kallas för det postmoderna samhället. Det postmoderna 

samhällets påverkan på skolan är enormt stor då de elever som idag finns i skolan vuxit 

upp i det. Detta påverkar även dagens lärarstudenter och på vilket sätt dagens 

lärarstudenter beskriver sin auktoritet (Wahlström, 2005). 

 

Postmodernism som begrepp är enormt stort. Begreppet postmodernism innehåller bland 

annat tankar kring filosofi, pedagogik, politik och konst. En sammanfattande 

beskrivning av vad postmodernism är kan beskrivas som en konsekvens av det 

uppluckrade politiska läget som rådde under främst 1960 och 1970-talet. Det politiska 

klimatet gav en mängd minoriteter möjligheten att börja kultivera och sprida sin 

uppfattning om verkligheten är beskaffad. Postmodernismen var en reaktion mot de 

traditionella, modernistiska tankarna om segregation och sökandet efter den absoluta 

sanningen i sin traditionella betydelse (Hargreaves, 1998). 

 

Postmodernism kan beskrivas som ett stort klot fyllt med flytande mosaikbitar där varje 

del av mosaiken är en ”sanning”. Ingen av dessa ”sanningsbitar” är så stark att den kan 

förklara det den ämnar förklara, utan att ta de andra ”sanningsbitarna” i beaktning. Varje 

”sanningsbit” är beroende av vilka andra sanningar som flyter runt i klotet (Jansson, 

1996; Malmquist, 1999; Hargreaves, 1998). Elever i dagens skola beter sig annorlunda 

jämfört med eleverna i det tidiga 1900- talets skola, då de var uppfostrade i ett 

lydnadssamhälle. Idag är det istället individens sanning och kompetens som sätts i 

främsta rummet (Wahlström, 2005). 

 

2.3 Den postmoderna läraren 

 

Det kan argumenteras om att det inte finns en lärarroll i vårt postmoderna samhälle. 

Lärare och lärarstudenter har alltid fått kämpa med de problem och ramar som 

skolmiljön bjuder på men i den postmoderna skolvärlden ställs lärare inför de nya 

problem som föds ur en individfokuserad undervisningsmiljö. Detta är något Tzuo lyfter 

fram i sitt arbete kring barncentrerade klassrum. Tzuo beskriver hur en lärare i sådan 

miljö bör göra för att skapa en fungerade arbetsplats. Lärare bör ”create their own child-

centered classroom through vividly incorporating multiple theories in various beautiful, 

creative, and harmonious ways.” (Tzuo 2007) 
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2.3.1 Individfokusering 
 

Kollektivet har i det postmodena samhället fått ge plats för individen och med det har en 

mentalitet som betonar individens möjligheter och rättigheter fått en enormt stor plats i 

vårt samhälle och vår skola. En av orsakerna till denna förändring i samhället är att vi 

fått en ny massmedial värld som ger människor möjligheten att själva söka upp och 

utveckla nya värderingar och normer. Även invandringen av människor med nya normer 

och värderingar leder till nya influenser och infallsvinklar på vilka karaktärsegenskaper 

som är viktiga i samhället. (Kveli, 1994) Att invandring tillför nya tankesätt och 

influenser är inte något nytt utan det kan snarare ses som något genomgående i historien.  

 

Pluralism är ett begrepp som kan beskriva detta nya samhälle. Det positiva med att leva i 

detta pluralistiska samhälle är att individen har fått en enorm självbestämmanderätt. Det 

är idag individen som väljer vad han eller hon vill ta till sig och vad som inte är 

önskvärt. Det innebär en frigörelse från auktoriteter och formalistiska traditioner. Det 

negativa är att ett samhälle som till stor del är styrt av individens val lägger en enorm 

press på att individen alltid måste göra ett val och att individen själv måste skaffa sig 

informationen för att kunna göra ett medvetet val. Det kan skapa osäkerhet, tomhet, 

prestationsångest och en känsla av otillräcklighet vilket kan leda till personliga kriser. 

(a.a) 

 

Det pluralistiska samhällets komplicerande inverkan på skolan visar sig bland annat i 

lärares svåra arbetsuppgifter. De skall kunna möta varje elevs behov, utveckla deras 

självförtroende, respekt och ansvar samtidigt som de skall ge dem ämneskunskaper. 

Tzuo belyser svårigheten i att låta elever bestämma själva samtidigt som de skall guidas 

genom skolsystemet. Att ha en individfokuserad skolmiljö med stor frihet för eleverna 

ställer stora krav på att lärare finner sitt eget sätt att arbeta. (Tzuo, 2007) 

 

2.3.2 Mångfaldens skola 
 

Dagens samhälle är ett mångfaldens samhälle som blomstrar med en mängd olika 

tankesätt och värderingar. Många olika åsikter och värderingar ryms innanför skolans 

väggar. Detta medför både positiva och negativa konsekvenser för de som skall arbeta 

och verka i skolan.  

 

När man i skolan tidigare hade en någorlunda samlad referensram kring lärarnas 

förhållningssätt till eleverna var det något som gick att lära ut i metodikböcker. Idag är 

situationen en annan, det likriktade klimat som tidigare funnits är idag utbytt mot en 

kokande soppa av olika individer som alla tillåts ha sin egen referensram kring vad som 

bör och inte bör ske i skolan. Det ställer nya krav på lärarna då de måste hitta sätt att 

bemöta alla dessa individer. Det betyder att lärarna måste finna och utöva auktoritet i 

klassrummet på sitt eget vis. Förr var hem, samhälle och skola i större utsträckning på 

samma sida vad det gällde karaktärsegenskaper som lydnad, ordning, ödmjukhet, 

självdisciplin, noggrannhet och uthållighet hos eleverna. Idag kommer eleverna till 
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skolan med väldigt olika värderingar och normer som uppmärksammas och bearbetas av 

lärarna. På samma sätt kan även lärarstudenterna i dagens skolor vara fyllda med 

erfarenheter de skaffat sig från sin egen skolgång. Normer och värderingar har en del 

lärarstudenter snappat upp från förebilder under sin egen skolgång men även normer och 

värderingar från förebilder i sitt privata liv. Ingen är med andra ord ett oskrivet blad när 

de äntrar skolans värld. (Kveli, 1994) 

 

2.4 Lärarstudenter 

 

En vanlig åsikt i dagens lärarutbildning är att lärarstudenterna inte tycker de tips och råd 

de får om hur de skall bete sig i klassrumssituationer är tillräckligt handfasta. Många 

lärarstudenter känner sig utelämnade när de beger sig ut på sin första 

verksamhetsförlagda utbildning. Lärarstudenter känner att de inte får de praktiska 

kunskaperna de behöver för att klara sitt kommande yrke som lärare. Lärarstudenterna 

förväntar sig ofta enligt Linnér att de skall få samma typ av förberedda faktapaket på den 

praktiska delen av utbildningen som de får när de studerar inne på högskolan. (Linnér, 

2001)   

 

På Högskolan i Kalmar bedrevs under åren 2002-2004 ett forskningsförsök där man 

försökte ta reda på mer om vem som sökte sig till lärarhögskolan, varför och om 

lärarstudentens syn på sin egen blivande yrkesroll förändrades under utbildningens gång. 

I rapporten kunde man utläsa att de som i första hand söker sig till utbildningen är 

studenter som själva trivts och lyckats bra i skolan. Detta kanske kan ses som föga 

överraskande men det skall ställas emot att en del av de som sökte, även om de var i 

minoritet, angav att de inte hade någon direkt anledning att söka sig till 

lärarutbildningen. De gjorde det helt enkelt för att de inte gjorde något annat. Detta är ett 

fenomen som i tidigare forskning kring intaget till lärarprogrammet aldrig nämnts enligt 

Kroksmark m.fl. I rapporten lyfts även frågor kring varför det har blivit så, det kan ha 

något att göra med samhällsklimatet vi lever i eller så kan det enligt rapporten vara så att 

studenter inte längre ser en stark koppling mellan att utbilda sig till lärare och att arbeta 

som det. (Kroksmark, Lindqvist och Nordänger, 2004)  

 

2.5 Identitet 

 

”Each sees what is in his own heart.” 

        (Max Weber 1904/1991) 

 

Identitet är en subjektiv uppfattning av vad som gör att ”jag är jag”. Denna subjektiva 

bedömning görs utifrån tre aspekter. Den första rymmer en biologisk identitet som hör 

ihop med vilket kön vi har, den kroppsuppfattning vi har och vårt utseende. Den andra är 

den psykologiska delen av vår identitet som är den del av oss som rymmer våra känslor, 

behov, intressen och mentala försvarsmekanismer. Den tredje och sista delen av vad som 

skapar vår identitet är den sociala delen. Det hör ihop med att den miljö vi lever i ger 

vissa förutsättningar för hur vår identitet kan uttryckas. Dels ger den kultur vi lever i 
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vissa regler för hur identiteten kan uttryckas men även miljön i olika grupper ger olika 

förutsättningar för möjligheten att uttrycka sin egen identitet. (Hwang och Nilsson, 

2003) 

 

2.5.1 Representationer 
 

Det vi berättar om oss själva skapar på många sätt den identitet vi har enligt Trondman. 

Dessa representationer av oss själva är så nära vi kan komma frågan om vilka vi är. Att 

svara sanningsenligt på frågan om ”vem du är” går i realiteten inte att göra då allt vi gör 

och säger, allt vi någonsin gjort och sagt är en del av det svaret. Representationerna är 

beskrivande förenklingar av vilka vi är. I de flesta fall är till och med dessa 

representationer så övertygande att de framstår som det sanna svaret på frågan om vem 

du är. (Trondman, 1999)  

 

Det går inte att förstå en människas identitet utan att försöka förstå personens historiska 

och tidsmässiga sammanhang. Till detta ”tidsmässiga sammanhang” hör alla de 

materiella och strukturella krafter som styr vår samtid. Även tidens ideologier och 

samtidskänslor hör till det tidsmässiga sammanhanget. Ett annat sätt att försöka förstå en 

persons identitet är att försöka ställa den subkultur i vilken personen lever mot övriga 

kulturriktingar som verkar i det tidsmässiga sammanhang som personen lever i. (a.a)  

 

2.5.2 Människors ryggsäckar 
 

Lärarstudenter har precis som alla andra människor med sig en mängd olika värderingar 

och rangordningar för hur världens fenomen och upplevelser skall kategoriseras från sin 

barndom. En del saker vi gjorde som barn blev belönade, andra frammanade 

bestraffningar. Detta har till stor del format oss till de människor vi är idag. En del 

värderingar ligger så nära den egna identiteten vi har att om de skulle splittras skulle det 

få en stor identitetskris till följd. Det är därför viktigt att en ledare inser både sin egen 

emotionella ”ryggsäcks” inverkan på ledarrollen och att förstå sina underordnades rätt 

till en egen ”ryggsäck” med ett helt annat innehåll. (Wahlström, 2005) 

 

Det finns förutom den emotionella säcken även en erfarenhetsryggsäck som vi alla bär 

med oss. Lärarstudenter har utan tvekan påverkats av sin egen skolgång. De har säkert 

mött en eller annan lärare som de imponerats av och som de försöker använda tips och 

knep från, även om tipsen kanske inte tillhör den rådande pedagogiska forskningen. 

(Kroksmark, Lindqvist och Nordänger, 2004) 

 

2.5.3 Kompetens och karisma 
 

Lärares kompetens måste idag vara enormt stor då det är svårt att finna en utvecklande 

kunskapsnivå för varje elev. Att möta varje elev på en för eleven utvecklande 

kunskapsnivå är i sig en enorm uppgift men i dagens skola har lärarna även fått det stora 

förtroendet att skapa den lokala arbetsplan som styr sättet att uppnå kunskapsmålen. 
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Detta möjliggör i sin tur att lärarna bygger en arbetsplan som är skräddarsydd för att 

uppnå de nationella målen på det sätt som passar den individuella lärarens och 

elevgruppens sätt att arbeta bäst. Med detta stora förtroende för lärarnas kompetens 

kommer även skyldigheter. Att idag kalla sig för färdigutbildad lärare går knappt. I 

dagens skola ges lärare hela tiden nya uppgifter och dessutom är det nya mediesamhället 

så fullt av nya kunskaper inom de ämnen man undervisar i att det aldrig kommer att 

finnas brist på nya uppslag till kompetensutvecklig. Dessa uppslag till nya kunskaper 

och arbetsuppgifter är inte bara en sporre för dagens lärare, det kan även vara en källa 

till stress över den egna otillräckligheten och en känsla av vanmakt gentemot det svåra 

uppdrag man som lärare i dagens skola har. (Kveli, 1994) 

 

Ledarrollen i klassrummet har på många sätt blivit svårare att hantera i vårt postmoderna 

samhälle. Att inneha en titel som borgar för kompetens räcker inte längre för att 

accepteras som ledare där. Som ledare i dagens klassrum måste du hela tiden bevisa din 

kompetens för de du önskar leda. För att den kompetens du besitter skall nå eleverna 

måste du dessutom vara karismatisk nog att framföra dina kunskaper på ett intressant 

och lustfyllt sätt. Det viktiga i dagens ledarskap är inte bara att man har en titel som 

borgar för kunskap utan även att man har förmågan att skapa kunskapsförmedlande 

relationer med de individer man försöker leda. Karisma är med andra ord en nödvändig 

del av lärares kompetens. (Wahlström, 2005) 

 

Kunskapsförmedlande relationer kan skapas på ett flertal sätt och sätten de skapas på är 

sällan de samma. Olika individer och grupper har olika sätt som de önskar bli bemötta 

på och det uppmärksammar en ledare med god karisma. Karisma kan beskrivas som en 

framgångsrik ledares beteende och egenskaper. Begreppet kommer ursprungligen från 

grekiskan och får därifrån sin ursprungliga betydelse: En person som begåvats med en 

speciell egenskap som ger dem möjligheten att göra extraordinära saker. (Strang, 2004) 

 

I skolans värld har lärares karisma alltid spelat en roll i hur de förmår utföra sitt arbete.  

Lärares arbetssätt och därmed karismans användningsområde har ändrats under 1900- 

talet. I dåtidens skola hade lärare ögonkontakt med hela elevgruppen samtidigt, något en 

lärare med dagens individorienterade arbetssätt har i mindre utsträckning. Det kan då 

argumenteras kring att lärares karisma i dåtidens skola var tänkt att användas i 

gruppmiljö snarare än för att skapa individuella relationer. Landahl framhåller hur sättet 

att använda karisma i dagens individfokuserade skola sannolikt har förändrats från 

dåtidens grupporienterade skola. (Landahl 2006) 

 

Ledare som besitter stor karisma har enligt Strang lättare att bli en ledare med stor 

auktoritet då de ofta besitter unika personlighetsdrag som gör dem till förebilder för de 

gruppmedlemmar de skall leda. De sätter ofta fokus på både moraliska och ideologiska 

mål samtidigt som de förväntar sig stora resultat av de som följer dem. En ledare med 

karisma har dessutom förmågan att berätta för sina underordnade att han eller hon har 

stort förtroende för deras förmåga att klara av de stora förväntningar som ledaren lägger 

på dem. (Strang, 2004)  
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2.6 Auktoritet eller auktoritär? 

 

En begreppsdefinition är på sin plats då det finns en stor skillnad mellan att vara en 

auktoritet och att vara auktoritär. Definitionen är här endast applicerad på en person men 

det går även att applicera begreppen på en hel grupp eller institution. Att vara en 

auktoritet betyder att man är en person med stor kompetens. Det kan även vara en 

person med förtroendet att leda andra människor i en uppgift. Det är en person som 

givits makt att utöva mot de personer han eller hon leder. Att vara auktoritär betyder att 

man tar sig rätten att bestämma. (Ohlson, 1996) 

 

Arbetets fokus på begrepp som auktoritet och auktoritär gör att ännu en definition av vad 

begreppen innehåller ger ytterligare en möjlighet att ställa respondenternas beskrivning 

mot etablerade källors. Svenska akademins ordlistas definition av begreppen auktoritet 

och auktoritet är:  

 
Aukt,or,itet [-ét] s. –en –er  

 Person med anseende för vederhäftighet el. sakkunskap el. med makt o. 

myndighet 

 
Aukt,or,it,är adj. [-ä´r] 

 Maktfullkomlig, egenmäktig; diktatorisk 

                (SAOL, 2006) 

2.6.1  Ledare med auktoritet 
 

En ledare med auktoritet har en helt annan innebörd än en auktoritär ledare. En ledare 

kan inte ta auktoritet från gruppen, auktoritet kan bara ges från dem som skall ledas. En 

ledare med auktoritet har möjligheten att fatta obekväma beslut för gruppen utan att 

gruppen tappar sitt förtroende för ledaren. En ledare med auktoritet kan även delegera ut 

ansvar för vissa frågor utan att ledarrollen hotas. Om en ledare själv känner att gruppen 

givit honom/henne ett erkännande som ledare så kan det beskrivas som en situation där 

ledaren har auktoritet. Ofta är ledare som givits auktoritet även auktoritativa vilket 

betyder att de är sakkunniga personer med stor kompetens på sitt område. Det behöver 

dock inte vara så, en ledare med auktoritet kan ha fått sin auktoritet från gruppen på 

grund av att han eller hon besitter stor karisma. (Ohlson, 1996) 
 

2.6.2 Auktoritära ledare 
 

Auktoritära ledare skapar ett tryck på de gruppmedlemmar som styrs av ledaren. En 

hierarkisk ordning uppstår därför ofta i grupper med sådana ledare. Den auktoritära 

ledaren har ett stort behov av att hävda sig själv och att säkerställa sin position som 

ledare i gruppen vilket leder till en intolerant inställning till andras kritik och åsikter. 

Den auktoritära ledaren bestämmer vad som är bra och dåligt utan att låta sig påverkas 

av vad gruppen har för åsikter om det. Det är inte en ledare som skapar möjligheter för 

diskussion av de beslut som ledaren fattar utan en person som med stor självsäkerhet 

leder gruppen mot det mål som ledaren satt upp. (Ohlson, 1996) 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärarstudenterna upplever och beskriver 

auktoritet i undervisningskontexter under den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

Frågeställningarna som undersökningen skall besvara är:  

 

 Hur beskriver lärarstudenterna begreppen auktoritet och auktoritär?  

 

 Hur upplever lärarstudenterna sin auktoritet i undervisningssituationer under den 

verksamhetsförlagda utbildningen?  

 

 Hur önskar lärarstudenterna att deras auktoritet skall upplevas i 

undervisningssituationer?   

 

 Hur önskar lärarstudenterna skapa auktoritet? 
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4 METOD 

 

Metodkapitlet tar upp det förfarande och de problemområden som undersökningen och 

bearbetningen av kvalitativ data medför. En inledande förklaring till vilken sorts 

undersökningsmetod som arbetet använder sig av följs av en förklaring kring hur den 

data som insamlats bearbetats. Urvalet av undersökningsgrupp förklaras och följs av ett 

avslutande avsnitt kring de problemområden som finns med den valda metoden. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Att undersöka lärarstudenters upplevelser kring auktoritet på fältet kräver en metod som 

på ett uttömmande och personligt sätt kan extrahera lärarstudenternas syn på ämnet. 

Valet av undersökningsmetod är att göra detta genom riktade öppna intervjuer. Det 

vetenskapliga förhållningssättet för arbetet är hermeneutiskt.  

 

Att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt till de data som insamlas betyder att man 

försöker förstå grundbetingelserna i det fenomen man undersöker. Denna förståelse 

ämnar man uppnå genom att tolka sina insamlade data. En hermeneutisk forskare menar 

att man genom språket kan förstå det genuint mänskliga och försöker därför tolka de 

uttryckssätt som är relevanta för det som skall studeras. Man kan enligt en 

hermeneutiker se människors intentioner och avsikter genom att tolka de uttrycksformer 

som människor väljer att uttrycka sig med. (Patel och Davidsson, 2003) 

 

Det vetenskapliga förhållningssätt som valts är alltså hermeneutiskt, författaren 

beskriver vad det är lärarstudenterna säger och vad innebörden i det lärarstudenterna 

säger är. Detta görs genom att bearbeta, kategorisera och tolka svaren. Det är inte 

undersökningens intention att frambringa den absoluta sanningen om hur lärarstudenter i 

allmänhet upplever, beskriver och önskar kring sin egen auktoritet, utan endast att 

redogöra för hur sex stycken lärarstudenter vid en och samma högskola gör det. (Thurén, 

1991; Ödman, 1995,a) 

 

Undersökningen har utförts i linje med en av Trosts tankar kring vad en kvalitativ 

undersökning är. En kvalitativ undersökning är enligt Trost till sin natur inte primärt 

intresserad av att säkerställa ett statistiskt samband, snarare att påvisa vilka tankar och 

attityder som existerar kring det undersökta fenomenet i den utvalda 

undersökningsgruppen. (Trost, 2002) 

 

Antalet intervjuade lärarstudenter är alldeles för litet (sex stycken) för att ett 

generaliserbart svar på hur lärarstudenter upplever, beskriver och önskar kring auktoritet 

skall kunna ges. De svar undersökningen ämnar ge är svar på hur en del av 

lärarstudenterna beskriver, upplever och önskar kring sin egen auktoritet. Vilka tankar 

eller åsikter förekommer i lärarstudenternas svar och vilka konsekvenser får det för 

lärarstudenternas upplevelse av sin egen auktoritet i undervisningssituationer?  
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För att lärarstudenterna skulle kunna svara på hur de upplevde sin egen auktoritet var det 

viktigt att de kände sig trygga i den miljö intervjun utspelade sig i. Att öppna sig kring 

ämnen som självbild och egenupplevd auktoritet är en svår sak. Undersökningen har 

därför gjorts genom djupa intervjuer som i en avslappnad miljö möjliggör samtal kring 

detta känsliga ämne. Följdfrågor som var/varför/hur och ställdes vid behov. 

Intervjurespondenterna uppmanades även att exemplifiera sina svar om det i 

intervjusituationen visades möjligheter till det. Att medvetandegöra sig själv om den 

miljö undersökningen tar plats i är enligt Ryen viktigt så att man inte bygger in onödiga 

felkällor i undersökningen. Om man inte gör ett medvetet val av intervjumiljö finns det 

en risk för att den miljö man vistas i färgar svaren som de intervjuade personerna ger. 

(Ryen, 2004) 

 

4.1.1 Generaliserbarhet  
 

Undersökningens syfte är att undersöka hur de sex lärarstudenterna beskriver, upplever 

och önskar kring begreppet auktoritet. Det är inte möjligt för författaren till en 

undersökning med sex lärarstudenter att dra slutsatser kring vad lärarstudenter i 

allmänhet beskriver, upplever och önskar auktoritet. Det antal respondenter som deltagit 

i undersökningen är för litet för allmängiltiga slutsatser. Det är inte heller meningen 

undersökningen skall kunna ge ett sådant allmängiltigt svar. En undersökning som 

ämnar göra det vinner mer på att vara kvantitativ än kvalitativ. Undersökningen som här 

presenteras skall därför inte ses som ett försök att svara på hur man i allmänhet 

beskriver, upplever och önskar kring begreppet auktoritet bland lärarstudenter utan 

endast som ett försök att ge ett svar på hur de respondenter som faktiskt deltagit i studien 

beskriver, upplever och önskar kring auktoritet. (Patel, 2003) 

 

4.1.2 Tillförlitlighet 
 

Svaret på hur tillförlitligt arbetet är hör till viss del ihop med om det som undersökts 

verkligen är vad forskaren ville undersöka från början. Kort och gott om syftet för 

arbetet överensstämmer med det resultat och de slutsatser som undersökningen ger. En 

annan faktor som bestämmer hur stor tillförlitligt arbetet har är huruvida en tydlig 

metodbeskrivning finns med i arbetet och om den metod som valts för arbetet kan 

bedömas som lämplig för att besvara syftet. (Patel, 2003) 
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4.2 Databearbetning 

 

Databearbetningen tar upp de delar i bearbetningen som handlar om datareducering och 

hur de rådata som undersökningen producerat behandlas i resultatet. 

 

4.2.1 Datareducering 
 

Att reducera den rådata som intervjuerna ger är ett led i tolkningen av resultatet. 

Datareduktionen börjar med att författaren väljer bort sådant som författare inte upplever 

ha med själva frågeställningarna att göra. (Lantz, 2007) Inledande småprat om väder och 

artighetsfraser har till exempel inte något värde i just den här undersökningen och det är 

därför inte nödvändigt att redovisa sådant i den slutgiltiga versionen av 

resultatredovisningen.  

 

Efter att denna inledande datareducering har gjorts är det dags att extrahera och förenkla 

de svar som intervjurespondenterna ger på frågeställningarna. Att göra denna förenkling 

är ofta en nödvändighet för att läsbarheten inte skall försummas. Tanken är att innehållet 

i intervjusvaren inte skall förvrängas så att de kommer att få en annan innebörd utan 

endast att de skall bli mer lättlästa. I undersökningens resultat har författarens 

sammanfattning av de transkriberade intervjuerna valts framför att ta med för mycket 

rådata i resultatet. Att redovisa för mycket rådata skulle lägga en stor del av 

tolkningsbördan på läsaren. (Lantz, 2007) 

 

4.2.2 Bearbetning inför diskussionen 
 

Eftersom den här undersökningen lägger stort fokus på hur lärarstudenterna upplever sin 

egen auktoritet kommer lärarstudenternas känslor och tankar kring begrepp som 

auktoritet, auktoritär, kompetens och karisma vara av största vikt för undersökningens 

resultatredovisning. De tankar och känslor som förekommer kring dessa begrepp 

bearbetas genom en kategorisering för att kunna redovisas i en förenklad form i 

resultatet. Ambitionen är att obearbetad rådata inte skall förekomma i resultatet annat än 

om någon av de intervjuade personerna har funnit en mycket träffande formulering kring 

ett av de begrepp eller känslor som hjälper mig att ge en klarare blid av svaret på hur 

läarstudenterna upplever begreppet auktoritet. Detta stämmer med hur Lantz beskriver 

att bearbetningen av kvalitativ data bör utformas. (Lantz, 2007) 

 

Att redovisa hela de transkriberade intervjuerna i resultatet är inte praktiskt möjligt. Det 

lägger på ett felaktigt vis hela tolkningsbördan på den som läser undersökningen vilket 

inte är tanken med att redovisa en kvalitativ undersöknings data. En stor del av ett 

hermeneutiskt arbete ligger i de tolkningar och det urval av stoff som författaren gör. 

(Patel och Davidsson, 2003)  
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Jag har bearbetat intervjuerna i fyra steg och det är endast det sista av dessa steg som 

redovisas i resultatkapitlet tillsammans med de direkta citat ut transkriberingen som ger 

en bild av hur författaren använt undersökningens data för att göra tolkningar. De fyra 

bearbetningsfaser som arbetets intervjudata passerat genom är genomlyssning, 

transkribering, tematisk indelning av den transkriberade texten och till sist den tolkning 

som redovisas i resultatet. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningen har utförts på lärarstudenter som studerar till lärare för de senare åren. 

Respondenterna har alla gjort merparten av sin praktik och har därmed skaffat sig 

kunskaper kring sin egenupplevda auktoritet under sin verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Eftersom undersökningsgruppen är för liten för att allmängiltiga slutsatser av 

studenternas svar skall kunna dras finns det i syftets utformning inte heller någon orsak 

att söka efter svar som är statistiskt möjliga att säkerställa. Jag har i arbetet valt att hålla 

en linje som går ut på att det som sägs är vad som är intressant, inte hur många gånger 

det sägs eller vem som säger det. Intervjuerna kommer från sex studenter som 

författaren på ett eller annat sätt själv stött på under sin utbildning. Detta urval är till 

stora delar ett bekvämlighetsurval. 

 

4.4 Metodkritik 

 

Undersökningen är utförd med ett redskap som gör att tolkningen av data bäst förs ur ett 

kvalitativt hermeneutiskt perspektiv. Det i sin tur gör att resultatet inte kan ses som ett 

allmängiltigt svar på hur lärarstudenter ser på sin egen auktoritet. Det är inte heller 

undersökningens mål, målet är att undersöka vilka beskrivningar, upplevelser och 

önskningar som finns hos lärarstudenterna. I och med att detta undersökande av 

beskrivningar, upplevelser och önskningar är undersökningens mål kommer de resultat 

som lärarstudenterna ger att behöva bearbetas och tolkas av författaren för att kunna ge 

läsaren ett svar på undersökningens syfte.  

 

4.4.1 Felkällor 
 

Under mina studier har jag kommit att fundera kring hur svårt jag tyckt att skapandet av 

min auktoritet i klassrummet är. Detta är även orsaken till att jag personligen finner 

undersökningen intressant och angelägen. 

 

Som i de flesta undersökningssituationer där insamlingen av data görs via intervju finns 

det även i mitt arbete en tanke om att försöka skapa en homogen intervjusituation för att 

minimera de risker som finns med att bedriva intervjuer i olikartade miljöer.  
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Om en kvalitativ intervju skall hålla en så hög grad av tillförlitlighet som möjligt skall 

den i största möjliga mån försöka utföras så att den och situationen blir 

återupprepningsbar, svaren i intervjun behöver inte bli de samma men de yttre 

förhållandena och den miljö som är specifik för intervjun skall till stor grad kunna 

reproduceras. (Patel och Davidsson, 2003)  

 

I den här undersökningens fall har de intervjuade i största möjliga mån fått vara i en 

trygg miljö, antingen hembjudna på en fika hos mig eller intervjuade i sina egna hem. 

Allt för att försöka skapa en så trygg miljö som möjligt för respondenterna så att de har 

kunnat öppna sig utan att de känt sig stressade över att miljön de vistats i är obekant eller 

otrygg. 

 

Undersökningens kvalitativa natur gör att en introduktion till vem som gjort den behövs 

för att kunna bedöma undersökningen ur rätt kontext. En del av arbetet kommer 

oundvikligen att påverkas av vem författaren är då resultatet har kategoriserats och 

bearbetats. (Trost, 2002) 

 

Författaren är en lärarstudent i bild och historia för gymnasienivå. Undersökningen är 

mitt examensarbete och det betyder att jag har varit ute på alla de verksamhetsförlagda 

utbildningspass som ingår i lärarprogrammet och att jag således har fått en god inblick i 

vad det finns för problem och intressanta områden kring min självupplevda auktoritet.  

 

De fördelar som jag kan se i att ha en förförståelse för ämnet i fråga är att mina 

kunskaper i ämnet kan leda till att jag har förmågan att uppfatta och tolka de svar som är 

signifikanta för hur lärarstudenter upplever sin egen auktoritet. Den kunskap jag besitter 

i och med att jag är lärarstudent kan göra att de frågor jag ställer och de slutsatser som 

jag drar av respondenternas svar ligger inom det område som är intressant för vad 

lärarstudenter tycker och tänker idag.  

 

De nackdelar min informerade position kan medföra är att jag i min roll som lärarstudent 

kan frestas att försköna sanningen om vad lärarstudenter tänker och hur de önskar vara. 

Det som om möjligt kan motbevisa att denna frestelse blivit övermäktig är att jag i min 

problemformulering och min metod på ett övertygande sätt ger läsaren en möjlighet att 

bedöma om mitt syfte med arbetet är vetenskapligt försvarbart. Därefter är det upp till 

läsaren att bedöma huruvida min position som lärarstudent har haft någon negativ 

inverkan på arbetet.  

 

4.5 Sammanfattning av metodkapitlet 

 

Arbetet är en kvalitativ, hermeneutiskt bearbetad studie av sex lärarstudenters 

upplevelser kring begreppet auktoritet. Redskapet för att få in data är öppna, riktade 

intervjuer där respondenterna får berätta om hur de själva definierar begreppet auktoritet 

och hur de upplever sin egen auktoritet. Arbetets forskningsansats är hermeneutisk och 

tolkningar av de svar som de sex lärarstudenterna ger i intervjuerna är det slutgiltiga 

steget i bearbetningen av de data som insamlas. 
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5 RESULTAT 

 

Resultatet av undersökningen redovisas genom att de teman som framkommit ur 

intervjuernas kategorisering tolkas och exemplifieras under ett antal rubriker. 

Huvudrubrikerna för resultatet är beskrivning, upplevelse och önskan. Tolkningen av 

respondenternas svar är författarens och med det i åtanke måste författarens förförståelse 

för ämnet även tas med i bedömningen av resultatets tolkning. Resultatet består av de 

sex respondenternas svar i tolkad och bearbetad form. Citat från respondenterna kommer 

att tas med i resultatredovisningen då de ger läsaren möjligheten att verifiera författarens 

tolkning av respondenternas svar.  

 

I resultatredovisningen ligger fokus på de teman som redovisas i rubrikerna 

beskrivning, upplevelse och önskan snarare än på att följa varje enskild respondents 

svar. I den löpande texten så används ordet respondent följt av det nummer som 

intervjun har. Efter ett direkt citat används (Intervju) och det nummer intervjun har.  

 

5.1 Beskrivning 

 

I den inledande resultatredovisningen redovisas respondenternas svar kring hur de väljer 

att beskriva begreppen auktoritet och auktoritär. Det finns även en redovisning över hur 

en del av respondenterna valde att sammanföra de två begreppen auktoritet och 

auktoritär.  

 

5.1.1 Så beskriver lärarstudenterna begreppet auktoritet 
 

De olika respondenternas beskrivningar av begreppet auktoritet är en del av svaret på 

arbetets syfte. Respondenterna har alla valt att uttrycka sig på olika sätt kring vad det 

tycker att begreppet auktoritet betyder för dem.  

 

Till exempel är begreppet är för respondent två tätt knutet till respekt. Respondent två 

berättar att, om en person har stor kompetens inom ett område så ger det i sin tur en stor 

respekt för den människan. Respondenten kopplar även ihop begreppet karisma med 

begreppet auktoritet. Respondenten berättar att en människa med stor personlighet eller 

karisma kan få respekt och därigenom bli en auktoritet. Detta sätt att se kompetensen 

som en av delarna som skapar auktoritet är något som fler av respondenterna uttrycker. 

De ser en klar koppling mellan att vara en auktoritet och att ha en stor sakkunskap. Det 

är till och med så att respondenterna talar om en ”utstrålning av auktoritet”(Intervju 5) 

som enligt en av respondenterna till exempel omger de talare och politiker som upplevs 

ha auktoritet.  

 

Det förkommer även beskrivningar av begreppet auktoritet som är så tätt knutet till 

begreppet auktoritär att de för respondenten inte går att skilja dem åt. En av 

respondenterna beskriver hur synen på begreppen auktoritet och auktoritär är så här 



 18 

”Som jag ser dem så är de lite av samma sak, i ett klassrum så skall ju läraren vara en 

auktoritet och han skall vara auktoritär i sitt beteende. Han är auktoritär i sitt 

beteende.” (Intervju 1) Respondenten gör denna sammankoppling efter det att jag ber 

honom gå tillbaka och svara på frågorna kring hur han ser på begreppet auktoritet och 

begreppet auktoritär en extra gång.  

 

En annan av respondenterna gör annorlunda beskrivning av vad begreppet auktoritet 

betyder och använder begreppet förtroende för att beskriva hur auktoritet yttrar sig. 

Respondenten säger bland annat att respondenten personligen inte tror att Lars Ohly kan 

bli en auktoritet. ”Man skulle kunna säga så att ’Lars Ohly kommer aldrig att bli en 

auktoritet’.[skratt] skall man vara en auktoritet kan man inte ha en gammal urtvättad 

yllekofta [skratt] och sitta och skrika att man fortfarande är kommunist.” (Intervju 5) 

Även om respondentens uttalande är både personligt färgat av hur respondenten känner 

för Lars Ohly och är yttrat med en god portion humor går det att tolka uttalandet som ett 

försök att synliggöra förtroendets betydelse för om respondenten skall uppleva att någon 

har auktoritet.  

 

Flera av respondenterna beskriver personer med auktoritet som personer man 

respekterar, personer man känner en ömsesidig förståelse för och som man lyssnar på. 

”Det handlar ganska mycket om att ömsesidigt kunna förstå varandra. Ta till sig vad 

någon säger.” (Intervju 6) Respondenten skiljer även på begreppet auktoritet och 

begreppet auktoritär då respondenten menar att respekt och ömsesidig förståelse är tätt 

knutna till personer med auktoritet. Däremot beskriver samma respondent en auktoritär 

människa som någon som står och pekar med hela handen och vill bestämma.  

 

Respondenterna ger i sin beskrivning av begreppet auktoritet en tvetydig bild bestående 

av auktoritära män som vill bestämma och som pekar med hela handen men även 

auktoritet som ett slags samspel mellan olika människor. En av respondenterna påpekar 

att det handlar om en slags pondus som gör att människor vågar ty sig till den som 

utsetts till ledargestalt.  

 

De intervjuade studenterna kan delas upp i två grupper. De som har en klar definition av 

vad auktoritet är och de som inte har det. Studenternas beskrivningar kring auktoritet är 

därför olika och alla har sin egen definition som skiljer sig mer eller mindre från de 

andra studenternas. Det som är utmärkande i alla intervjusvaren kring begreppet 

auktoritet är att det beskrivs som ett positivt laddat begrepp. Sen skiljer sig de positiva 

attributen som respondenterna väljer att lägga i beskrivningen av begreppet auktoritet. 

De respondenter som inte direkt skiljer på begreppen auktoritet och auktoritär har ändå 

en klart positiv bild av begreppet auktoritet.  

 

5.1.2 Så beskriver lärarstudenterna auktoritet som karisma 
 

Karisma är en av de ingredienser som lärarstudenterna använder för att svara på frågan 

om vad en auktoritet är. Respondent ett beskriver karisman som utstrålning, en 

utstrålning som får folk att lyssna. Utstrålning är för respondenten något som gör att man 

kan fånga någons intresse och göra det man talar om intressant för de som lyssnar. När 
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respondent tre ger sin bild av karisma är även det en bild av ”utstrålning”. Den 

utstrålning som respondent talar om är en glöd för det man undervisar i som visar att 

man själv tycker att ämnet är roligt.  

 

Respondent två talar om karisma i anslutning till auktoritet på så vis att respondenten ser 

en persons karisma som en av de faktorer som gör att man ger den personen respekt, 

vilket i sin tur är respondent tvås beskrivning av vad ”att ha auktoritet” betyder. ”Han 

kan ha karisma eller han kan ha personlighet eller bara vet saker, är väldigt kunnig på 

sitt område. Det kan, det ger mig respekt och därför auktoritet.” (Intervju 2) 

Respondenten fortsätter sin beskrivning kring karisma med att berätta att karisma är 

förmågan att lyssna på andra människor. Respondenten talar om att kunna ”ta människor 

på rätt sätt” och att kunna bedöma en social situation korrekt som bevis för stor karisma. 

Respondent två gör alltså en koppling mellan karisma och social kompetens. En 

människa som besitter social kompetens, som kan ta människor på rätt sätt, är enligt 

respondenten en människa med karisma. Respondenten känner även att den egna 

karisman är stor i sin roll som lärarstudent.  

 

Respondent fem beskriver precis som många av de andra respondenterna karisma som 

något man utstrålar. På följdfrågan om vad det är man utstrålar svarar respondent fem att 

en lärares yrke kräver att man kan tala på ett medryckande och intressant sätt. Karisma 

är för respondenten något som gör att personen som har karisma upplevs tilltalande. 

 

För respondent fyra betyder karisma något positivt. Det är enligt respondenten ett 

positivt ord som beskriver hur man bemöter andra människor. Även respondent fyra 

uttrycker karisma som något man utstrålar. Respondenten fortsätter sitt resonemang 

genom att särskilja karisma från människors godhet. Respondenten menar att även en 

”genomrutten människa” (Intervju 4) kan ha en stor karisma som han eller hon använder 

för att övertala andra människor. Respondent fyra formulerar sedan en definition av vad 

karisma är. ”Karisma är på något sätt vad de som inte känner dig ser och tänker på när 

de träffar dig.” (Intervju 4) Respondenten talar här om det första intryck som en 

människa får av någon de träffar för första gången. Respondenten avslutar med att 

berätta kring synen på sin egen karisma, sin egen förmåga att lämna människor med ett 

gott första intryck och den bedömer respondenten vara god.  

 

5.1.3 Så beskriver lärarstudenterna auktoritet som kompetens 
 

Den andra ingrediensen i vad lärarstudenterna beskriver skapa auktoritet är 

ämneskompetensen.  

 

På frågan om respondenten tycker sig ha god kompetens i de ämnen som respondenten 

undervisar i beskriver respondenten dels att kompetensen i historia och samhällskunskap 

är mycket goda beroende på att han fått höra det under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. ”Det tycker jag och det får jag höra när jag är ute.” (Intervju 5) Men i det 

ämne som respondenten inte är behörig gymnasielärare i, psykologin, beskriver 

respondenten sig som osäker på sin egen kompetens. Kompetens i ämnena respondenten 
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undervisar i beskriver respondenten som den största orsaken till att man får auktoritet ute 

på den verksamhetsförlagda utbildningen.  

 

En av respondenterna som beskriver den egna kompetensen som dålig uttrycker hur 

krävande det är att känna sig osäker på sin egen kompetens. Respondenten beskriver att 

man ibland måste ha ämnen som man inte har kompetens inom när man är ute på sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Respondenten beskriver känslan av att behöva leda en 

klass i ett ämne som man inte själv behärskar så här ”det krävs mer av en som människa 

att kunna stå där framme och prata om expressionismen och tio minuter tidigare ha 

suttit på Wikipedia som en [trummar med fingrarna] utan då får man dra på sig 

lärarrollen som en overall.” (Intervju 4) Detta sätt att känna stress över sin egen 

lärarroll är något som respondenten talar mycket om och det kan bero på att 

respondenten själv beskriver sin egen kompetens som låg. Respondenten läser till 

bildlärare och kommer själv från vad respondenten väljer att beskriva som en 

naturvetenskaplig miljö. Detta har enligt respondenten lett till att man ibland kan känna 

sig osäker på hur man skall arbeta med de ämnen som skall läras ut. Respondenten 

beskriver det som att hela tiden vara ett litet steg före sina elever. ”Man får försöka 

freestyla fram lite bra läraregenskaper innan och läsa på.” (Intervju 4) Respondenten 

beskriver även undervisningen på den verksamhetsförlagda utbildningen som en 

stressfull miljö där det hela tiden gäller att läsa på precis innan man håller lektionerna 

för att få det att gå ihop. Detta fixande och stressande blir inte övermäktigt för 

respondenten då respondenten känner sig säker på sin egen lärarroll och bekväm i 

situationen. 

 

Respondent tre beskriver hur man kan planera lektioner kring de ämnen som man känner 

att man har bäst kompetens i för att kunna etablera sig som en auktoritet i klassrummet. 

”Jag tror att det hör ihop med att när jag varit ute så har jag lyckats manipulera 

läraren till att ha just de ämnena.” (Intervju 3) Att vara kompetent och intresserad av 

sitt ämne beskriver respondenten som de främsta orsakerna till att eleverna accepterar 

lärarstudenten som en auktoritet i klassrummet.  

 

En annan beskrivning kring kompetensens betydelse för auktoriteten framförs av 

respondent sex som menar att man aldrig kommer att kunna ha fullständig kompetens 

inom de ämnen man undervisar i, vilka för respondenten är historia och idrott. 

Respondenten beskriver hur man på den verksamhetsförlagda utbildningen har fått 

plocka in utomstående expertis för att kunna genomföra de lektioner som man vill. 

Kompetens är inte oviktigt för respondenten men respondenten har ingen fixering vid att 

kunna allt inom sitt ämnesområde. Respondenten beskriver det så här ”är det något man 

inte behärskar så får man ta hjälp utifrån helt enkelt.” (Intervju 6) Respondentens 

inställning till den egna kompetensen är att han har den grundkompetens som behövs för 

att fungera som lärare samtidigt som respondenten är medveten om att man inte kommer 

att kunna ha en heltäckande kompetens i undervisningsämnena. ”Man känner ju att man 

har kunskaperna som behövs för att lära ut men samtidigt så är det ju hela tiden en 

utveckling så du måste ju se till att vara flexibel.” (Intervju 6) Att inte vara rädd för att 

erkänna att man inte kan allt tycker respondent sex är viktigt. Som ett avslutande 

resonemang kring lärarstudenters och lärares kompetens väljer respondenten att säga så 

här. ”Kunskapen är ju flytande och fri så att det är ju ingen som kan allt.” (Intervju 6) 
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5.1.4 Så beskriver lärarstudenterna begreppet auktoritär 
 

”Det är den lärare som står med Kalasjnikoven i ena handen och pennan i andra.”      

(Intervju 5) 

 

Begreppen auktoritet och auktoritär är närbesläktade men betyder två olika saker. En av 

respondenternas beskrivning av begreppet auktoritär är en man som står och pekar med 

hela handen. Respondentens beskrivning av auktoritär är lite vag och det beror enligt 

respondenten på att respondenten själv inte riktigt har en klar begreppsdefinition 

gällande begreppen auktoritet och auktoritär. ”Det är bara det att jag inte kan ge dig 

någon bra definition bara, från min egen sida på vad just auktoritär eller auktoritet är 

för någonting.” (Intervju 1) Detta gör det svårt för respondenten att svara på frågan om 

hur respondenten ser på begreppet auktoritär annat än att det är ett begrepp som 

respondenten inte vill eller kan skilja från begreppet auktoritet. När respondenten talar 

om de två begreppen så framgår det att begreppet auktoritär är ett negativt laddat 

begrepp emedan auktoritet är ett positivt laddat begrepp.  

 

En del respondenter har en oklar definition av begreppet auktoritär men alla har inte 

samma negativa beskrivningar av begreppet utan knyter de två begreppen auktoritet och 

auktoritet starkt till varandra genom att säga saker som att en ledare med auktoritet är 

auktoritär. Respondent tre säger själv att begreppen flyter ihop, att även om det är lätt att 

förstår att det är två olika begrepp ser respondenten inte någon skillnad i begreppens 

innebörd. Respondent fyra har i början av intervjun precis som intervjuperson tre svårt 

att göra tydliga definitioner av de två begreppen men efter att intervjuperson fyra tog en 

paus för att tänka igenom vad respondenten uppfattade som auktoritet och auktoritärt 

upplevs begreppet auktoritär som något negativt för respondenten. Respondent fyra 

upplever att en auktoritär ledares egenskaper är knutna till något negativt, att ”han 

bossar rundor och att det blir till något negativt för gruppen som helhet”. (Intervju 4) 

Samtidigt har respondenten tidigare i intervjun uttryckt att man kan vara auktoritär på 

mer än ett sätt. Respondenten berättade då att man kan vara auktoritär genom att skapa 

god ordnig och en god arbetsmiljö. Detta innan respondenten har tagit sin tankepaus för 

att reda ut begreppen.  

 

En av de respondenterna som har en klar begreppsdefinition av begreppet auktoritär är 

intervjuperson två. Intervjuperson två beskriver hur begreppet auktoritär till skillnad från 

begreppet auktoritet har en negativ klang och att en människa som är auktoritär är 

”bossig” och leder gruppen på ett negativt vis. Respondenten beskriver att en person 

som är auktoritär har svårt att lyssna och ta till sig sina medarbetares idéer. ”Man tycker 

liksom att man har rätt. Man kan inte lyssna på andras idéer och man kan inte ta till sig 

andras åsikter.” (Intervju 2) Detta sätt att uttrycka sig ger en klart negativ bild av 

begreppet auktoritär.  

 

Respondent fem beskriver att begreppet auktoritär har en negativ klang även om det i 

vissa situationer kan vara positivt att vara auktoritär enligt respondenten. Vissa 

situationer där det råder dålig disciplin kräver enligt respondenten att man är auktoritär. 
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När respondenten skall beskriva vad auktoritär betyder säger han att begreppet auktoritär 

inte behöver vara kopplat till en stor kompetens inom ett ämnesområde, något en 

auktoritet enligt respondenten behöver vara. Auktoritär är snarare ett begrepp som för 

respondenten innebär att man förhåller sig på ett diktatoriskt sätt i sociala situationer. 

”Det behöver inte vara kopplat till någon expertis inom något särskilt utan då är man 

just diktatorisk gentemot sina medmänniskor.” (Intervju 5) Respondenten beskriver 

begreppet auktoritär genom att använda sig av sin kropp, han säger att någon som är 

auktoritär står och pekar samtidigt som respondenten använder sig av sitt kroppsspråk 

för att visualisera någon som står och pekar i olika riktningar med hela handen.  

 

5.2 Upplevelse 

5.2.1 Lärarstudenternas upplevda auktoritet 
 

Att uppleva auktoritet är för lärarstudenterna ofta knutet till att känna sig kompetent på 

sitt ämne. Respondent två är till exempel övertygad om att det är kompetensen som gör 

att eleverna ser upp till läraren. Respondenten upplever olika stor kompetens i de två 

ämnesområdena som respondenten undervisar i. Respondenten undervisar i bild och 

media och även om respondenten i stort känner att eleverna ser upp till kompetensen 

känner respondenten att den egna praktiska kompetensen i bild inte är tillräckligt stor 

ännu. Respondenten känner däremot att den teoretisk kompetens i bild är god. I 

medieämnet känner respondenten tvärtom att han har en god praktisk kompetens men en 

något bristfällig teoretisk. Detta hör enligt respondenten ihop med att nyheter inom 

media är något som respondenten omger sig med och att respondenten använder sig av 

mediala verktyg i vardagen. Flera av respondenterna känner att den kompetens som de 

har i de ämnen de undervisar i hör ihop med att de i sitt privatliv sysslar med verktyg 

inom de ämnen de undervisar i. Respondent ett upplever också sin kompetens som 

bristfällig. När respondenten varit ute på sin verksamhetsförlagda utbildning har 

respondenten upplevt att det varit ett problem att tackla de kompetensluckor som 

respondenten upplever sig ha. Respondenten önskar att lärarprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildning låg samlad i de sista terminerna då respondenten 

upplever att man som lärarstudent har fått en större kompetens. 

 

Respondenterna gör tydliga kopplingar mellan kompetens, karisma och den auktoritet 

som man som lärarstudent upplever ute på praktiken. Respondent fem ser till exempel 

sin egen kompetens som god och det grundas på vad respondenten har fått höra från de 

elever och lärare som kommit i kontakt med ute på den verksamhetsförlagda 

utbildningen där respondenten upplevt sig ha stor auktoritet.  

 

Respondent sex menar att den självupplevda auktoriteten skiftar beroende på vilka 

elever man möter. Den auktoritet som respondenten upplever är till stor del en fråga om 

vilka individer som respondenten möter i de grupper där respondenten har ledarrollen. 

Under intervjun gör respondenten en anmärkning gällande medias bild på lärares 

auktoritet. ”Ja men oftast så står det i tidningarna att det och det har, att ungdomarna 

gör vad som helst på lektionerna och att de är de som tar över och styr.” (Intervju 6) 

Detta synsätt är enligt respondenten fel då det inte är den verklighet som respondenten 
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har upplevt ute på sin verksamhetsförlagda utbildning. Respondenten upplever att den 

auktoritet respondenten känner sig ha ute i verkligheten till stor del skiljer sig från den 

som media tillskriver lärare i dagens samhälle. Respondenten upplever att det finns vissa 

elever som är stökiga men att det inte är i närheten av den situation som media beskriver. 

Respondent ett upplever på samma vis som respondent sex att auktoritet är beroende på 

vilka studenter man möter ute på den verksamhetsförlagda utbildningen. ”Jag skulle 

vilja säga att jag har en ganska god auktoritet jag har lyckats lägga det på en bra nivå. 

Så att eleverna lyssnar, men man tappar eleverna emellanåt.” (Intervju 1) Respondent 

ett upplever sin auktoritet som ganska god samtidigt som respondenten ibland ”tappar” 

eleverna. 

 

Respondenterna upplever karisma som något som en person kan utstråla för att få 

auktoritet. När respondent sex berättar om sin egen karisma talas det om hur svårt det är 

att bedöma sin egen karisma. Respondenten tycker att karisman egentligen bara kan 

bedömas av dem som exponeras för karisman. Upplevelsen kring vad som är god eller 

dålig ligger mycket i betraktarens öga. Respondent sex har bett eleverna utvärdera 

respondentens lärarroll när han var på verksamhetsförlagd utbildning. Respondenten fick 

då veta att den allmänna bilden är positiv ur elevperspektivet och respondenten ser det 

som ett bevis på en ganska god karisma. Respondenten uttrycker betydelsen i begreppet 

karisma som ”hur man upplevs utåt”. (Intervju 6) 

 

Respondent tre tycker att den egna karisman är god och att det gör att eleverna känner 

engagemang och en glöd för det ämne som respondenten undervisar i. ”Jag går in med 

en sorts glöd.” (Intervju 3) Utan den glöd som respondenten talar om tycker 

respondenten inte att man kan förvänta sig att eleverna skall lyssna och vara 

intresserade. 

 

Respondent fem upplever sig själv som en konservativ lärarstudent med en auktoritär 

ledarstil ute på den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta medför som respondenten 

uttrycker att det är svårt att veta vad eleverna egentligen tycker och tänker om 

respondenten. ”Jag är rätt konservativ när jag är ute, står mest och pratar och sådär. 

Det kan väl leda till att man inte direkt uppfattar hur de ser på en själv.” (Intervju 5) 

Respondenten tar även upp sin kompetens betydelse för den auktoritet som respondenten 

upplever sig ha. Respondenten upplever sin ämneskompetens vara god, vilket 

respondenten menar vara avgörande för hur mycket auktoritet som man får av sina 

elever. Respondenten upplever ett direkt samband mellan hur stor kompetens man har 

och hur mycket auktoritet man får av eleverna.  

 

5.2.2 Att uppleva begreppen auktoritet och auktoritär som ett begrepp 
 

De två begreppen auktoritet och auktoritär inte bara låter lika utan är även för vissa av 

respondenterna så nära besläktade med varandra att de inte separerar på de värderingar 

de lägger i begreppen utan beskriver dem som ett och samma. På frågan om vad som 

skiljer begreppen auktoritet och auktoritär åt svarar respondent ett till exempel så här. 

”Äh för mig är det samma, tyvärr jag kan inte ge dig någon jättebra definition från min 

egen sida.” (Intervju 1) Att inte uppleva någon skillnad i begreppens innebörd är 
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respondenten inte ensam om och det faktum att det på lärarhögskolan finns 

lärarstudenter som inte kan eller vill skilja på begrepp som auktoritet och auktoritär är 

anmärkningsvärt.   

 

Respondent tre upplever att begreppen flyter ihop under intervjun och att respondenten i 

begreppet auktoritet lägger en bild av män som vill bestämma och pekar med hela 

handen men samtidigt en bild av ett ömsesidig samspel människor emellan. Detta 

samspel mellan människor sker då enligt respondenten genom en ledares pondus och 

gruppens vilja att ty sig till honom eller henne som ledargestalt. Begreppen auktoritet 

och auktoritär flyter ihop under intervjusvaren och när frågan om respondenten vill göra 

en distinktion mellan begreppen auktoritet och auktoritär svarar respondenten att det inte 

är någon större skillnad i begreppens innebörd. 

 

Respondenterna uttrycker en intressant tanke kring den självupplevda auktoriteten i 

förhållande till begreppet auktoritär. En av respondenterna menar även att man 

undergräver sin egen auktoritet genom att inte vara auktoritär. ”Man undergräver sin 

egen auktoritet genom att man inte är konsekvent med att vara auktoritär.” (Intervju 4) 

Respondenten upplever här en stark koppling mellan att vara auktoritär och att ha 

auktoritet. Respondenten fortsätter detta argument och förtydligar ytterligare hur 

respondenten upplever att förhållandet mellan att vara auktoritär och att inneha 

auktoritet är sammanlänkade. ”Om vi säger att man som lärare är en bra auktoritet så 

måste man även vara auktoritär.” (Intervju 4) Respondenten visar här sin tanke kring 

hur ett auktoritärt beteende hjälper lärarstudenten vid skapandet av auktoritet i 

klassrummet. 

 

5.3 Önskan 

 

Att vara lärarstudent handlar i mångt och mycket om att undersöka och hitta sin blivande 

lärarroll. Resultatet av respondenternas svar på hur de beskriver, upplever och önskar 

kring begreppet auktoritet är lika olika som de sex lärarstudenterna. I de följande 

underrubrikerna kommer de olika önskningar kring auktoritet och de begrepp som är av 

vikt för att förstå respondenternas inställning till sin egen auktoritet att redovisas. 

Skillnaden mellan att ge sin beskrivning av begreppet auktoritet och sin självupplevda 

auktoritet kan tyckas hårfin men i detta arbete är det viktigt att dessa två representationer 

skiljs åt. Representationen av hur lärarstudenterna upplever sin egen auktoritet rymmer 

förutom den definition de tidigare gjort i sin beskrivning av begreppet auktoritär även en 

självvärderande dimension.  

 

5.3.1 Så önskar lärarstudenterna att deras auktoritet skall se ut 
 

Att redovisa vilken auktoritet lärarstudenterna skulle vilja ha i sin yrkesroll är ett sätt att 

visa vilket mål lärarstudenterna har med sin auktoritet och vad det avslöjar om den 

självupplevda auktoriteten. Respondent två beskriver sin önskeauktoritet som en 

utökning av den ämneskunskap som respondenten har för att kunna ”ta diskussioner 
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med eleverna om olika saker och inte känna mig osäker”. (Intervju 2) Det är 

respondentens önskan kring vilken auktoritet som är eftersträvansvärd i drömscenariot. 

Den del av den auktoritet som respondenten upplever hänga ihop med karisma känner 

respondenten sig självsäker kring redan idag. När respondent två får frågan om hur 

respondentens önskeauktoritet ser ut i en klassrumssituation så blir det även tydligt att 

respondenten ser en koppling mellan en persons kompetens inom ett område och den 

auktoritet som personen kan åtnjuta inom detsamma. ”Jag känner att jag vill ha mer 

ämneskunskaper då känner jag att jag skulle kunna få ännu mer auktoritet.” (Intervju 2) 

Det blir här tydligt att respondenten ser sin brist på kompetens som en orsak till att 

respondenten inte kan få den auktoritet i klassrummet som önskas.  

 

På ett liknande vis önskar respondent tre sig en auktoritet som gör att man genom sin 

kompetens och karisma fungerar som en inspiratör och vägledare för eleverna. 

Respondenten vill uppleva en personlig kontakt med eleverna utan att man blir ”polare” 

(Intervju 3) med eleverna. Att bemästra balansgången mellan att vara kompis med 

eleverna och att vara lärare är något som respondent tre vill kunna göra. Respondenten 

vill inspirera så att eleverna inte behöver komma och fråga hela tiden. Att eleverna 

känner sig trygga nog att försöka skapa något eget samtidigt som de känner att läraren 

finns som en kunskapsbank är för respondent tre ett drömscenario kring den egna 

auktoriteten. Respondenten menar att den goda kompetens och glädje inför ämnet som 

respondenten har gör att eleverna ser respondenten som någon med auktoritet. Att 

respondenten tycker att ämnet är roligt och att respondenten har den kompetens som 

behövs för att lära ut saker till eleverna är det som ses som den främsta orsaken till att 

eleverna ger respondenten auktoritet. ”Jag tror att det har att göra med att jag tycker 

det är jävligt roligt […] att jag kan engagera, det kommer lite naturligt att de lyssnar 

och att de vet att jag vet ganska mycket saker eftersom att jag har hållit på med så pass 

mycket.” (Intervju 3) På ett liknande sätt som respondent två tidigare såg bristen på 

kompetens inom ämnesområdet man lär ut i som ett hinder för att kunna få den 

auktoritet som respondenten vill ha ser respondent tre sin självupplevt goda kompetens 

som den avgörande faktorn för att eleverna ger respondenten auktoritet. De båda 

lärarstudenterna upplever skilda åsikter kring hur stor kompetens de besitter men har 

båda en åsikt som innebär en koppling mellan kompetensen inom det område de 

undervisar i och den upplevda auktoriteten i det området. 

 

Respondent ett upplever att önkeauktoritet i ett klassrum är när alla sitter och lyssnar 

aktivt under en av genomgångarna för att sedan kunna svara på frågor om det som man 

föreläst om. Respondenten berättar om hur det skulle vara ”en fröjd” (intervju 1) utifall 

att alla elever satt och lyssnade tyst och stilla under en hel genomgång. Detta sätt att 

beskriva sitt drömscenario kring sin egen auktoritet visar tydligt att respondenten har en 

dröm om en ganska auktoritärt influerad klassrumssituation. 

 

Respondent fyras önskeauktoritet går ut på att eleverna skall känna en respekt för 

läraren. Att de skall godta det som läraren säger utan att läraren skall behöva använda 

skarpa ord eller tillsägelser. ”Att jag utan att behöva använda skarpa ord och 

tillsägelser ändå skall utstråla en auktoritet som gör att alla godtar det jag säger” 

(Intervju 4) Det skall inte behöva användas så mycket tillsägelser utan eleverna skall 

genom respondentens önskeauktoritet godta respondentens position som ledare. En 
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arbetsmiljö utan tjat och bråk är enligt respondenten beviset på att man utövar sin 

önskeauktoritet. 

 

Respondent fem har redan tidigare beskrivit auktoritet som en produkt av hur stor 

kompetens läraren har. Respondentens önskeauktoritet är därför starkt knuten till en stor 

erfarenhet och trygghet i sin egen kompetens. Respondenten vill vara en lärare som 

eleverna kan känna förtroende för. Detta tror respondenten man kommer att uppnå när 

man arbetat som lärare tillräckligt länge, eller som respondenten själv uttrycker det ”de 

där bitarna kommer med erfarenhet och ålder”. (Intervju 5) Det är för respondenten 

viktigt att kunna stå framför eleverna och svara på alla de frågor de kan komma på. Att 

vara kompetent är för respondenten synonymt med att vara en auktoritet.  

 

Respondent sex upplever att hur stor auktoritet man har beror på vilka elever man möter. 

Ingen grupp elever är den andra lik. För respondenten är respekt det ultimata beviset på 

auktoritet. Respondenten vill inte bara att eleverna skall respektera sin lärare utan även 

att de kan respektera varandra. Beviset på att respondenten har uppnått sin 

drömauktoritet är när respondenten kan hålla ”vettiga samtal” (Intervju 6) med 

eleverna. Respondentens drömauktoritet går i stora delar ut på att läraren själv inte skall 

behöva utöva auktoritet utan att man lyckats skapa en miljö som bygger på ömsesidig 

respekt. ”Drömauktoriteten är att man kan ha respekt för varandra men samtidigt att 

man kan ha så pass mycket att man kan föra ett vettigt samtal.” (Intervju 6) 

Respondenten bevisar här sin vilja att ha en ledarroll som inte är auktoritär utan som 

grundar sig på en respekt för respondenten som ledare och de kunskaper som 

respondenten har. Respondent sex vill även att eleverna skall ha en sådan respekt 

gentemot varandra i klassrummet att de kan ta lärdom av varandra och hjälpas åt när det 

är något som de inte förstår. ”Att de förstår och lyssnar på varandra liksom.” (Intervju 

6) 

 

Respondenterna talar även om hur man i en klassrumssituation ibland måste vara 

auktoritär för att kunna uppleva auktoritet. När en respondent får frågan om hur det 

skulle se ut i ett klassrum där respondentens auktoritet är god ges detta svar ”när det har 

gått så långt att man har lyckats lära dem hela kungalängden, [skratt] Fast då kanske 

man måste vara lite auktoritär också för att banka in det.” (Intervju 5) En indikation på 

att respondenten ser en koppling mellan auktoritärt ledarskap och auktoritet. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatkapitlet 

 

Sammanfattningsvis är det inte alla studenter som har en klar begreppsuppfattning kring 

vad auktoritet är. Studenterna lägger olika innebörd i begreppet och den innebörden 

varierar stort från person till person. Resultatet visar även att en del av respondenterna 

blandar ihop begreppen auktoritet och auktoritär.  

 

De huvudsakliga kärnor som jag lyckats plocka ut kring vad auktoritet betyder för 

respondenterna är:  
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1. Respekt mellan lärare och elev 

 

2. Karisma 

 

3. Kompetens 

 

4. Auktoritärt ledarskap 

 

Dessa betydelsekärnor har utkristalliserats genom att respondenterna har fått svara på 

frågor kring begreppet auktoritet och sin självupplevda auktoritet. 
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6 DISKUSSION 

 

De beskrivningar, upplevelser och önskningar som lärarstudenterna har kring auktoritet 

diskuteras här ur de teman som resultatet utkristalliserade. Diskussionen skall ses som 

ett försök att på ett trovärdigt vis binda de teorier och tankar som jag har valt att lyfta 

fram i bakgrunden till det resultat som undersökningen gav. Det är dessutom viktigt att 

ännu en gång framhålla hur kontextberoende detta arbete är och att det på inget vis 

försöker ge en allmängiltig bild av hur lärarstudenter ser på auktoritet.  

 

6.1 Lärarstudenternas beskrivning av den egna auktoriteten 

 

Även om det kan argumenteras kring att de sex olika lärarstudenterna har sex olika 

beskrivningar kring vad de anser att auktoritet är finns det enligt författarens tolkning av 

svaren tre tydliga representationer kring vad auktoritet är som berörs av studenterna. 

Den första är att auktoritet i klassrumssituationer på ett tydligt sätt kan knytas till 

lärarens kompetens och karisma. Den andra att auktoritet betyder en ömsesidig respekt 

mellan lärare och elev och den tredje är att auktoritet för en del lärarstudenter är starkt 

knutet till begreppet auktoritär. 

 

6.1.1 Önskan om en auktoritet baserad på kompetens och karisma 
 

En av de önskningar som kunnat utläsas ur undersökningen är lärarstudenternas önskan 

om att skapa sig en auktoritet genom en god ämneskompetens och en stor karisma. 

Ämneskompetensen verkar upplevas vara central för vilken möjlighet lärarstudenterna 

har att känna sig som auktoriteter i klassrummet.  

 

För respondent två är det till och med så att respondenten uttrycker kompetens och 

karisma som de två orsakerna som skapar auktoritet. I enlighet med Wahlström (2005) 

ser respondenten auktoritet i ledarrollen som ett uttryck för kompetens som med en god 

karisma levereras till eleverna. Det är för respondenten inte bara viktigt att man har en 

titel som borgar för kunskap utan även att man har en karisma som låter förmedla 

kompetensen på ett bra sätt. Förmågan att förmedla kunskap i dagens skola handlar till 

stor del om att kunna skapa relationer för att kunna nå eleverna på ett lustfyllt sätt. Detta 

är något som respondenten uppmärksammar vilket överensstämmer med hur Wahlström 

ser på leddarrollen. 

 

Ledarrollen i dagens skola 2007 visar stora skillnader i jämförelse med den relativt 

statiska och traditionella ledarroll som lärare i det sena 1800- talets och det tidiga 1900- 

talets skola hade. Enligt Düsing (1966) var dåtidens skola en strikt disciplinär institution 

som utövade en hård disciplin mot eleverna. Detta kan förklaras genom att dåtidens 

samhällsklimat och historiska sammanhang enligt Ödman (1995b) i stora delar var ett 

lydnadssamhälle vilket är den direkta motsatsen till vad dagens samhälle är. Dagens 

postmoderna samhälle är starkt individorienterat och enligt Wahlström (2005) måste 
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ledare i dagens skola hela tiden bevisa sin kompetens för dem som han eller hon 

försöker leda. Respondent fyra märker detta och ser lärarrollen i det postmoderna 

samhället som en personlig utmaning. Att veta att man inte har all kompetens på 

området men att ändå ha en yrkesroll som enligt tradition borgar för kompetens gör 

ledarrollen till en personlig utmaning att bemästra för respondent fyra. ”Det krävs mer 

av en som människa att kunna stå där framme och prata om expressionismen och tio 

minuter tidigare ha suttit på Wikipedia som en [trummar med fingrarna] utan då får 

man dra på sig lärarrollen som en overall.” (Intervju 4) Det kräv en stor mängd karisma 

och social kompetens för att kunna fylla den roll som respondent fyra talar om samtidigt 

som det kan vara en indikation på att respondenten inte har den grundkompetens som en 

lärare behöver för att finna fakta att bygga källkritisk korrekta lektioner. Wikipedia är 

trots allt en fri och öppen encyklopedi där vem som helst kan lägga in sin subjektiva 

tolkning av ett fenomen.  

 

Detta tyder i sin tur på att respondent fyra är en av de studenter som inte fått eller tagit 

till sig de praktiska kunskaper som studenten behöver för att klara sig i sin lärarroll. 

Linnér (2001) beskriver på ett likartat vis hur lärarstudenter i dagens lärarutbildningar 

inte känner att de får de fakta som de behöver för att klara av den praktiska delen av sin 

utbildning. Vart går man när man behöver fakta, vilka källor kan man lita på och så 

vidare. För att klara sig utan den fakta som behövs känner respondent fyra med andra 

ord att han måste lita till den karisma som han har för att fortfarande kunna leda klassen.  

 

Respondent tre uppmärksammar den lustfylldhet som en ledare med karisma och 

kompetens kan ingjuta i eleverna. Respondenten talar om karisma som något man 

utstrålar, som att man glöder för det man undervisar i och att det i sin tur gör eleverna 

villiga att följa den som utstrålar denna glöd. Detta lustfyllda lärande är något som 

Wahlström (2005) upplever som ett av de problem som en postmodern ledare i skolan 

måste hantera för att kunna skapa de kunskapsförmedlande relationer som Wahlström 

menar utgör ledarens redskap för att besitta auktoritet i det postmoderna klassrummet. 

Att respondenten talar om karisma på detta sätt och sedan även upplever sig ha en god 

sådan anser jag visar på att respondenten känner sig stark i sin ledarroll.  

 

Om man som respondent tre kan specificera kriterierna för hur man vill att en god ledare 

med auktoritet skall vara och sedan se sig själv som en sådan anser jag att det indikerar 

en säkerhet i ledarrollen. Respondenten har alltså lyckats med det som Wahlström 

(2005) ser som ett av den postmoderna ledarens problem, att skapa sig en förutsättning 

för att skapa kunskapsförmedlande relationer med sina elever genom sin karisma. 

 

Upplevelserna, beskrivningarna och önskningarna kring en auktoritet baserad på 

kompetens och karisma kan därför ses som en produkt av det tidsmässiga sammanhang 

som lärarstudenterna lever i. Strang (2004) förklarar att de kunskapsförmedlande 

relationer som ledarskap i dagens skola handlar om sällan är desamma eftersom olika 

individer önskar bli bemötta på olika vis. På samma sätt förklarar respondent sex kring 

begreppet auktoritet att ”det handlar ganska mycket om att ömsesidigt kunna förstå 

varandra. Ta till sig vad någon säger.” Landahl (2006) talar om hur karismans roll har 

förändrats ur ett historiskt perspektiv genom att påpeka att det för dåtidens lärare inte var 

oviktigt med en karismatisk auktoritet utan att den karismatiska auktoritetens 
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uttryckssätt förändrats i vår senmoderna skola. Jag finner det intressant och kan se en 

tydlig indikation på att lärarstudenterna beskriver sin karisma som ett medel för att 

intressera individer i klassen snarare än att hålla hela klassens uppmärksamhet vid liv. 

Dagens skola skiljer sig på många sätt från hur skolan såg ut för 100 till 150 år sedan 

och en av dessa skillnader som jag har uppfattat är hur lärarstudenterna förhåller sig till 

klassen. Lärarstudenterna i arbetet talar om individfokus och att ”ömsesidigt kunna 

förstå varandra” vilket indikerar att dagens lärarstudenter lägger stor vikt vid att se, 

förstå och skapa en relation till individerna i klassrummet. Detta synsätt skiljer sig 

markant från hur Düsing (1966) beskriver att skolan var för 100 år sedan, då den var en 

institution som värdesatte lydnad och gott uppförande där läraren hade en klar roll 

framme vid svarta tavlan så att han kunde observera hela klassen som en helhet snarare 

än att möta varje elev. 

 

Det finns en lärarstudent som inte har något problem med att känna brist på kompetens 

inom ämnet han undervisar i och det är respondent sex. Respondenten är i intervjun 

öppen med att inte ha all kompetens inom det område respondenten undervisar och ser 

det som en självklarhet att han aldrig kommer att ha det heller. Detta gör att 

respondenten inte är rädd för att ta in hjälp från utsidan då respondenten vill planera 

lektioner som respondenten inte har kompetens att utföra själv. Detta sätta att arbeta på 

är i enlighet med de tankar om hur dagens pluralistiska samhälle fungerar som Kveli 

(1994) beskriver.  

 

Respondent sex känner att den självupplevda kompetensen är okej men att respondenten 

är medveten om att respondenten inte kommer att kunna ha en komplett 

ämneskompetens gör att respondenten på ett sätt frigör sig från den lärarauktoritet som 

traditionellt tillskrivs en lärare. Respondenten vågar släppa taget om att se sig själv som 

en auktoritet med kunskapsmonopol och kan därför odla andra ledaregenskaper. 

Respondenten beskriver själv hur respondenten ser sin drömauktoritet som en gemensam 

klassauktoritet snarare än att auktoriteten bara skall finnas hos läraren.  

 

6.1.2 Önskan om en auktoritet baserad på ömsesidig respekt 
 

En del av lärarstudenterna väljer att beskriva sin drömauktoritet som en auktoritet 

baserad på ömsesidig respekt, inte bara respekt i lärar- och elevrelationen utan även 

respekt eleverna emellan. Det är till exempel vad respondent sex ser som den bästa 

arbetsmiljön för sig själv och eleverna. Hwang och Nilsson (2003) förklarar att den 

identitet vi upplever oss själva ha är starkt färgad av den miljö vi lever i och tankar som 

att ”kunskapen är flytande och fri” (Intervju sex) är på ett tydligt vis möjliga att koppla 

till det samhällsklimat som vi kallar för postmodernistiskt. Det postmodernistiska 

tankesättet kring kunskap är enligt Hargreaves (1998) precis som Respondent sex 

uttrycker det i undersökningen att världen består av flytande sanningar som hela tiden 

förändras och byts ut. Ingen kan ha all kunskap då kunskapen kring ett fenomen hela 

tiden förändras. 

 

I respondent sex berättande kring sin drömauktoritet utläser jag en frigörande inställning 

från den klassiskt auktoritära lärarrollen. En möjlig förklaring till varför respondenten 
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har denna öppna inställning till auktoritet kan, vilket jag tidigare nämnt vara det 

pluralistiska samhälle som Kveli (1994) talar om då respondentens svar på vad 

drömauktoritet är kan ses som en frigörelse från den traditionellt auktoritära ledarrollen 

och de formalistiska traditioner som följer med den. Att respondenten är så öppen med 

att kunna tänka sig låta någon med större ämnesexpertis komma in i klassrummet och 

fungera som ledare i just det ämnesområde som han eller hon har expertis på är ett 

tecken på detta.  

 

Tanken kring att slippa använda ”skarpa ord och tillsägelser” (Intervju 4) i den 

drömauktoritet som en del av respondenterna har är en indikation på att respondenterna 

vill skapa en arbetsmiljö som inte kräver en auktoritär auktoritet. Det skall inte behöva 

användas så mycket tillsägelser utan eleverna skall genom respondentens 

önskeauktoritet godta respondentens position som lärare på grund av den kunskap och 

respekt de känner för respondenten och dess kompetens. Att kunna skapa relationer med 

eleverna som bygger på respekt för varandra skapar möjligheten att förmedla kunskap på 

ett individuellt anpassat vis. Problemet med denna sorts individfokusering för 

lärarstudenten blir tidsaspekten. Hinner en lärarstudent som träffar studenterna under ett 

antal veckor skapa trovärdiga och fruktsamma relationer med eleverna? Detta är en fråga 

som jag inte ämnar besvara utan endast lyfta. Är det möjligt för lärarstudenterna att 

anamma en ledarroll baserad på gemensam respekt och kunskapsförmedlande relationer 

under de veckor de är ute på praktik?  

 

6.1.3 Önskan om en auktoritär auktoritet 
 

En av de önskningar som kan utläsas av resultatet är att lärarstudenter idag har en vilja 

att vara auktoritära auktoriteter. Detta kan utläsas av att en del av respondenterna 

beskriver sin ”önskeauktoritet” som en situation där de föreläser och eleverna sitter tysta 

och lyssnar för att sedan kunna svara på de frågor som lärarstudenten har till dem. 

Intressant att notera är att även om respondent fem tycker att begreppet auktoritär har en 

negativ klang menar respondent fem ändå att en auktoritär ledarstil i klassrummet är 

önskvärd.   

 

De svar som lärarstudenterna ger på frågorna måste ses mot den historiska bakgrund och 

det samhällsklimat som lärarstudenterna verkar i. Trondman (1999) menar att der är 

extremt viktigt att förstå det tidsmässiga sammanhang som en människa lever i för att 

förstå människans identitet och val. För att då kunna förstå varför en del av studenterna 

verkar vilja ha en auktoritär auktoritet måste vi se på orsaken till varför en sådan önskan 

finns. I dagens skola menar Wahlström (2005) att det postmoderna samhället skiljer sig 

från det tidiga 1900- talets på så sätt att det idag är ett större fokus på individens 

uppfattning kring vad som är sant eller inte. Det tidiga 1900- talets samhällsuppbyggnad 

var ett lydnadssamhälle.  

 

Respondent ett upplever att drömauktoritet i ett klassrum är när alla sitter och lyssnar 

aktivt för att sedan svara på frågor om det som läraren precis föreläst om. Detta sätt att 

beskriva sin drömauktoritet är enligt min mening en indikation på att respondenten 

känner sig osäker i en miljö som respondenten inte kontrollerar och att respondent ett 
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gärna vill sätta upp en stark, auktoritär auktoritet för att kunna kontrollera alla elever i 

hela klassen samtidigt. Respondentens vilja att använda sig av sin karisma för att likt 

dåtidens lärare trollbinda hela klassen samtidigt, snarare än att lägga fokus på varje 

individ anser jag indikera på att respondenten känner sig tryggare i en miljö där läraren 

kan se hela gruppen samtidigt och masskommunicera. Landahl (2006) menar att det är 

ett sätt att använda sin karisma på som är förknippat med dåtidens skola. Det är ett 

rationaliserande tankesätt som styr respondentens drömscenario. Respondent ett 

fokuserar på hur man på bästa sätt kan kontrollera hela klassen snarare än hur man kan 

förmedla relationsbunden kunskap till varje individ. Sammantaget blir respondentens 

sätt att beskriva sitt drömscenario kring sin egen auktoritet en ganska auktoritärt styrd 

klassrumssituation som premierar lydnad. 

 

Respondent etts önskan om att hävda sin egen position i klassrummet menar jag vara 

förstålig då respondenten på sin verksamhetsförlagda utbildning inte har en klar 

ledarroll, respondenten är i elevernas ögon inte lärare och inte heller elev. Respondenten 

är precis som alla andra lärarstudenter mitt emellan de två rollerna. I detta gränsland 

mellan elev och lärare är det enligt mig inte konstigt att man som lärarstudent kan känna 

sig lockad att använda sig av en auktoritär ledarroll då en sådan enligt Ohlsson (1996) 

strävar efter att skapa en stark hierarki där rollerna i gruppen klargörs. 

 

Ett möjligt svar till varför det i undersökningen framkommer en önskan om att vara en 

auktoritär auktoritet kan vara att de lärarstudenter som önskar det revolterar mot 

postmodernismens brist på definitiva sanningar. Med det menar jag att lärarstudenterna 

som önskar sig en auktoritär ledarstil i klassrummet möjligtvis förskönar och idealiserar 

det sanningsmonopol som en traditionell lärare i början av 1900- talet besatt i 

klassrummet Ödman (1995A).  

 

En annan möjlighet är att den auktoritära ledarstilen är lärarstudentens sätt att anpassa 

sig till dagens maktförskjutning från läraren till eleven som tar plats i våra 

individfokuserade klassrum. Tzuo (2007) menar att det för dagens lärare är viktigt att 

finna sitt eget sätt att bete sig och styra arbetet i klassrummet. 

 

6.2 Att ge sin beskrivning av begreppet auktoritet 

 

Ett intressant fenomen i lärarstudenternas svar är att en del av dem väljer att inte göra 

någon skillnad på innebörden i begreppen auktoritet och auktoritär. ”Äh för mig är det 

samma, tyvärr jag kan inte ge dig någon jättebra definition från min egen sida.” 

(Intervju ett) Att inte skilja på begreppens innebörd är respondent ett inte ensam om, det 

är intressant att lärarstudenter 2007 inte har en klar blid av två begrepp som är så stark 

förknippade med det yrke de kommer att arbeta i. Att en del av respondenterna inte 

skiljer på begreppen kan bero på en mängd olika faktorer men att de öppet visar att de 

inte gör det kan bero på att de inte känner sig hotade i situationen. Det kan till exempel 

vara så att lärarstudenterna inte känner att deras svar är förknippat med en absolut 

sanning om begreppen utan endast deras egen subjektivt konstruerade sanning. I den 
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subjektivt konstruerade sanningen finns det inget som säger att de två begreppen måste 

ha två olika innebörder.   

 

En förklaring till detta är att de är färgade av det samhällsklimat de lever i. Att vara 

lärarstudent i dagens samhälle är en kamp mellan att försöka skaffa sig kunskap utan att 

för den sakens skull tro på kunskapen som en absolut sanning. Att identiteten färgas av 

det samhällsklimat man lever i är enligt Trondman (1999) oundvikligt. Att 

lärarstudenterna är färgade av det samhällsklimat de lever i betyder inte att de har exakt 

samma åsikter utan att de reagerar på det samhällsklimat de lever i. Reaktionen kan i sin 

tur ta ett flertal uttryck och behöver inte i slutändan ta sig uttryck på liknande vis.  

 

Respondent sex representerar sin bild av auktoritet som ömsesidig respekt medan 

respondent fem ser auktoritet som det man får ut av ett auktoritärt ledarskap. Även om 

de två respondenterna lever i samma samhällsklimat och har valt samma utbildning 

skiljer sig deras tankar kring vad auktoritet är. Detta kan enligt Kroksmark, Lindqvist 

och Nordänger (2004) förklaras genom att respondenterna har olika erfarenheter. Både 

respondent fem och sex har varsin erfarenhetsryggsäck som de använder varje gång de 

ställs inför en fråga. Denna bas av förförståelse är en del av det ramverk som bestämmer 

hur respondenterna kommer att besvara frågan de ställs inför eller som Weber 

formulerar det ”Each sees what is in his own heart.” Weber (1904/1991) 

 

Den egna förklaringen av begreppet auktoritet är alltså en blandning av det tidsmässiga 

sammanhang som individen lever i och de erfarenheter som individen har lyckats 

förskansa sig under de levnadsår som leder upp till frågan om hur individen upplever 

begreppet auktoritet. Dilthley uttrycker detta faktum på ett elegant vis ”Vad människan 

är, kan endast historien förtälja henne.” Dilthey, (1996) 

 

6.3 Sammanfattande diskussion 

 

Ingen lärarstudent går ut på sin första praktik som ett oskrivet blad. Lärarstudenterna har 

egna erfarenheter av att gå i skolan och egna förebilder från skoltiden. Dessutom är 

lärarstudenter precis som alla andra människor påverkade av det tidsmässiga 

sammanhang som de lever i. Den identitet vi människor upplever oss ha är färgad av det 

samhällsklimat vi lever i. Det är därför säkert att påstå att det inte finns någon 

lärarstudent som inte har en förutfattad mening om hur det är att vara lärare i skolan. 

 

Att sedan komma ut på praktik i lärarprogrammet är en högst individuell upplevelse. 

Inga lärarstudent får exakt samma upplevelser, det som skiljer dem åt handlar lika 

mycket om de yttre förutsättningarna, vilken lärarutbildare man tilldelas och vilken 

skola man hamnar på som de inre. De inre förutsättningarna sätter varje lärarstudent upp 

för sig själva. Den identitet vi har är en subjektiv uppfattning av ”vem jag är” och det 

skapar möjligheter och hinder för hur lärarstudenterna väljer att agera på sin praktik.  

 

Sammanfattat kan vi se att lärarstudenternas svar kring sin självönskade auktoritet och 

den auktoritet de vill ha i ett drömscenario kan kategoriseras i tre delar. 
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1. Kompetens och karismatiskt styrd auktoritet 

2. Auktoritet genom ömsesidig respekt och kunskapsförmedlande relationer 

3. Auktoritär auktoritet 

 

En del av lärarstudenterna är starkt formade av sitt postmodernistiska samhällsklimat 

och talar öppet om att skapa relationer med varje individ i klassrummet medan andra 

verkar vilja skapa en stark auktoritärt styrd klassrumsmiljö. Orsakerna till att de 

lärarstudenterna väljer att beskriva sin självupplevda auktoritet på så olika vis är enligt 

min mening att dagens lärarstudenter är barn av sin tid. De har själva skapat sig egna 

sanningar, baserade på tidigare erfarenheter och miljöer. Dessa individuella sanningar 

förenas med de sanningar som andra människor i lärarstudenternas omgivning har och 

utvecklas hela tiden. Detta sätt att skapa egna sanningar som hela tiden förändras och 

utvecklas liknar det sätt att beskriva postmodernismen på som Jansson (1996), 

Malmquist (1998) och Hargreaves (1998) beskriver. Att vara lärarstudent i dagens 

samhälle blir en kamp mellan att försöka skaffa sig kunskap utan att för den sakens skull 

tro på kunskapen som en absolut sanning.  

 

Att som lärarstudent vara ute på praktik är att vara i gränslandet mellan elev och att vara 

lärare. En fråga som min diskussion väckt hos mig är om man som lärarstudent har tid 

nog att skapa ett ledarskap som baserar sig på kunskapsförmedlande relationer med 

eleverna under den praktik man har som lärarstudent. Detta är ett möjligt ämne för 

fortsatt forskning. 
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7 SLUTSATS 

 

Ur diskussionen kan ett antal slutsatser dras. Dessa slutsatser är framtagna ur den 

databehandling och diskussion som jag har gjort och är därför utan tvekan selektivt 

framtagna. En del av den hermeneutiska forskningens natur är att slutsatserna av sådan 

forskning ofta är mer eller mindre kontextberoende och eftersom jag under arbetes gång 

varit en stor del av den kontexten är det inte mer än självklart att slutsatserna till viss del 

är dragna ur min förförståelse för ämnet. De tankar och slutsatser som mitt arbete 

levererar skall därmed inte ses som ett försök att skapa en absolut sanning om 

lärarstudenters syn på auktoritet utan snarare som ett av de arbeten som kan hjälpa 

läsaren att skaffa sig en förståelse kring delar av ämnet och dess karaktär. Detta är den 

första av mina slutsatser kring ämnet lärarstudenters definition av auktoritet. Det går inte 

att ge ett svar på hur lärarstudenter som grupp beskriver auktoritet. Varje lärarstudent 

har sin egen erfarenhetsryggsäck som de använder för att besvara frågan kring hur de 

beskriver auktoritet.  

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärarstudenterna beskriver, upplever och 

önskar kring auktoritet i undervisningskontexter under lärarstudenternas 

verksamhetsförlagda utbildning. Svaret på detta är att de beskriver, upplever och önskar 

olika auktoriteter men att det finns gemensamma drag i lärarstudenternas svar. 

 

 En av de slutsatser som kan dras av studenternas svar är att det i undersökningen 

finns lärarstudenter som vill ha en auktoritär ledarstil i klassrummet för att skapa 

auktoritet.  

 

 Studenterna uppmärksammar kompetens och karisma som två av de kriterier som 

de upplever skapa auktoritet. En del av studenterna ser kompetens i ämnet som 

en grund för vilken auktoritet de åtnjuter i klassrummet. Andra ser karisma som 

den viktigaste delen för att få auktoritet i klassrummet. 

 

 En del av studenterna ser sin brist på kompetens som ett hinder för att få 

auktoritet i klassrummet. De studenter som känner att deras kompetens är ett 

problem som måste överkommas har olika sätt att lösa problemet på. Sätten att 

lösa problemet med för låg ämneskompetens på skiljer sig markant.  

 

o En del av studenterna ser problemet med den egna bristande kompetensen 

som något de kommer att lösa genom att läsa sig till mer kompetens och 

erfarenhet. 

 

o Andra ser bristen på kompetens som en naturlig del av att vara lärare. Har 

man inte kompetensen för att genomföra ett moment i lektionen så får 

man helt enkelt plocka in någon som har den kompetensen. 
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7.1 Slutord 

 

Den självupplevda bilden av auktoritet är en blandning av det tidsmässiga sammanhang 

som individen lever i och de erfarenheter som individen har. Det finns således inte en 

bild av begreppet auktoritet som är ”rätt” utan istället finns det lika många rätta svar på 

frågan som det finns människor att fråga. 

 

Att leva i ett postmodernt samhälle som är fullt av flytande sanningar gör att människor 

skapar sin egen sanning kring ett fenomen. Det gör att människorna även behöver 

definiera de begrepp som är centrala för fenomenet. Lärarstudenterna i detta arbete har 

fått göra just det vilket i sin tur kan ha fått dem att ändra uppfattning kring vad auktoritet 

är, alternativt cementerat den uppfattning de hade kring auktoritet redan innan 

undersökningen.  

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att ett arbete av detta slag ger dig som läsare möjligheten 

att fundera kring vad du upplever auktoritet vara. Ta den chansen, reflektera över vad 

auktoritet är för dig och när du upplever det.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

 
 

 Vilken ämnesprofil har du i din utbildning?  

 

 Berätta om vad auktoritet betyder för dig. 

 

 Berätta om vad du tycker att vara auktoritär betyder.  

 

 
  

 Berätta om hur du upplever din egen auktoritet i undervisningssituationer när du är 

ute på din praktik.  

 Kan du ge exempel på det? 

 

 Berätta kring hur du skulle önska att din egen auktoritet såg ut. 

 Kan du ge exempel på det? 

 

 Vilken typ av disciplinproblem är vanligast för dig?  

 Hur gör du för att försöka lösa de problemen?  

 

 
 

 Berätta om en undervisningssituation där du upplevt att du haft auktoritet. 

 Varför tror du att du hade den auktoriteten?  

 

 

 
 

 Berätta om hur du ser på din egen kompetens inom det området du undervisar. 

 Berätta om vad karisma betyder för dig. 
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